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Auxílio Brasil começa a  
ser pago nesta quarta-feira

 APagamento do novo programa social  
tem aumento de 17,8% no valor médio  
em relação ao antecessor Bolsa Família

Os saques poderão ser rea-
lizados com o cartão Bolsa Fa-
mília, até a emissão de um 
novo cartão, e pelo Caixa Tem. 
Nesta terça, a Caixa informou que 

o aplicativo Auxílio Brasil já pode 
ser baixado no celular. Por ele será 
possível consultar se irá receber o 
benefício, a data de pagamento e 
o valor. SEU DINHEIRO/B1

Museus têm acesso livre ou um 
dia de gratuidade por semanaHomem é preso após 

fazer live com armas 
e munições ESTADO/A3

OSASCO

São Paulo é também conhecida pelos inúmeros atrativos culturais         SERVIÇOS/A2

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Lira: “Anúncio 
pode ter sido 
apressado”
O anúncio de filiação de Jair Bol-
sonaro ao PL, de Valdemar Costa 
Neto, pode ter sido feito de ma-
neira açodada, afirmou nesta ter-
ça o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), que disse ainda que 
as portas de seu partido “nunca 
estiveram fechadas nem posso 
dizer que continuam abertas” ao 
presidente da República. A filiação 
de Bolsonaro ao PL estava inicial-
mente marcada para a próxima 
segunda, mas foi adiada após “in-
tensa troca de mensagens” com o 
presidente na madrugada do últi-
mo domingo (14), segundo o pró-
prio Valdemar. BRASIL/A5

IDA DE BOLSONARO AO PL

A semana mais curta devido ao feriado terá calor hoje. As temperaturas se ele-
vam um pouco mais em relação aos dias anteriores, com mínima em torno dos 
16°C e máximas de 29°C nas horas de maior aquecimento no município. Na 
quinta, a cidade de São Paulo deve ser afetada por uma frente fria que pode tra-
zer chuvas e vai derrubar a temperatura.                                                              ESTADO/A3

62% dos lojistas 
vão participar, 
mostra pesquisa
Uma pesquisa da Associação Bra-
sileira de Lojistas de Shopping 
(Alshop), feita em todo o País, 
mostrou que 62,5% dos 1,2 mil 
associados farão promoções em 
seus pontos de venda durante 
a Black Friday, marcada para o 
próximo dia 26 de novembro, 
enquanto 18,8% dos lojistas gos-
tariam de participar da data, po-
rém, não conseguirão devido ao 
aumento de custos que pressio-
nam os preços e as margens de 
venda. SEU DINHEIRO/A7

Prepare-se São Paulo terá calor 
até amanhã; fim de semana 

deve ser de frio e chuva 

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Banco Central diz que 
atividade econômica 
caiu 0,27% SEU DINHEIRO/B1

BLACK FRIDAY

Estado já se 
prepara para a 
chegada do 5G
O Governo de São Paulo enviou 
ontem um projeto de lei para a As-
sembleia Legislativa a fim de pa-
dronizar a situação das antenas nos 
municípios, uma exigência para a 
chegada do 5G. O governador João 
Doria (PSDB) reuniu prefeitos e em-
presas para falar da importância de 
padronizar as legislações.  ESTADO/A3

Taboão: 92% da 
população já recebeu 
a 1ª dose                ESTADO/A3

ministro nega 
interferência  
de bolsonaro
O ministro da Educação Milton 
Ribeiro negou ontem que o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) interfira nas provas do Enem 
(Exame Nacional do Ensino Mé-
dio). Na segunda, em Dubai, nos 
Emirados Árabes, o chefe do Exe-
cutivo comentou a demissão em 
massa de mais de 30 servidores no 
Ministério da Educação às véspe-
ras do Enem e disse que a prova 
começa a ter “a cara do governo”. 
As demissões ocorrem em meio a 
denúncias de censura no conteú-
do da prova.  BRASIL/A5

ENEM

Lei que obriga síndico 
a denunciar já está 
em vigor ESTADO/A3

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

O Conselho 
Brasileiro 
de Oftalmo-
logia (CBO) 
promove no 

próximo sábado (20) uma 
maratona de prevenção e 
conscientização da reti-
nopatia diabética, doença 
que causa danos à visão e 
pode levar à cegueira.

Entre as iniciativas 
está um serviço gratuito 
de teleorientação, em que 
é possível agendar uma 
sessão com um médico 
oftalmologista para tirar 
dúvidas sobre a doença. 
Quem estiver interessado 
deve buscar um dos ho-
rários disponíveis e fazer 
o agendamento no site 
24 Horas pela Diabetes. O 
site é www.24hpelodiabe-
tes.com.br. 

O� almologistas oferecem 
orientação médica on-line 

A maratona de telea-
tendimento é promovida 
desde o ano passado pelo 
CBO, e durante todo o dia 
trará ainda palestras, de-
bates e entrevistas com 
médicos, cientistas e con-
vidados, que serão trans-
mitidas pelo YouTube. Na 
página do evento é possí-
vel encontrar ainda diver-
sas informações sobre a 
retinopatia diabética.

A matéria completa 
também pode ser acessa-
da no site da Gazeta. 

RETINOPATIA 
DIABÉTICA.
A doença é causada por 
danos nos pequenos va-
sos da retina e alterações 
nos níveis de glicose do 
sangue, que acometem 
as pessoas diabéticas. Se-

gundo o CBO, é a princi-
pal causa de cegueira evi-
tável entre indivíduos de 
20 a 64 anos.
Para evitar a retinopa-
tia, é fundamental que as 
pessoas diabéticas con-
sigam estabilizar o nível 
de glicose no sangue. De 
acordo com a Socieda-
de Brasileira de Diabetes 
(SBD), mais de 10 milhões 
de brasileiros convivem 
com essa doença. No en-
tanto, esse número pode 
ser bem maior devido à 
subnotificação. Estima-
-se que um em cada dois 
adultos com diabetes 
não tenha o diagnósti-
co, o que faz da informa-
ção um fator de extrema 
importância para o início 
do tratamento adequa-
do. (AB)

Quem estiver 
interessado 
deve buscar um 
dos horários 
disponíveis 
e fazer o 
agendamento no 
site 24 Horas pela 
Diabetes

Mudanças na conta de água. A conta de água da Sa-
besp mudou. Desde 13 de outubro a fatura mensal que 
os clientes recebem em casa traz uma série de mudan-
ças em relação ao modelo anterior, a começar pela iden-
tificação do imóvel. Com a nova conta, a ligação de água 
passa a ser identificada pelo número de fornecimento 
inscrito no canto superior esquerdo do impresso e logo 
abaixo há o código para solicitar o cadastramento da 
conta em débito automático. É importante que o cliente 
fique atento, já que têm circulado nas redes sociais pos-
tagens equivocadas sobre supostas contas falsas. As no-
vas faturas não são falsas e, daqui em diante, passam a 
ser o modelo oficial da Sabesp. No site www.sabesp.com.
br/entenda-sua-fatura é possível conhecer a nova conta.  
O cliente também terá facilidade para escolher a data de 
vencimento das contas, com seis opções de dias: 1, 5, 10, 
15, 20 e 25. Mais informações sobre o novo sistema co-
mercial estão disponíveis no site. (GSP)

Vacinação de cães e gatos em Taboão. O Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) de Taboão da Serra realiza 
a vacinação de cães e gatos contra a raiva mediante dis-
ponibilidade das doses para agendamento. Desta vez, o 
atendimento acontece somente na sede da Zoonoses. 
Quem ainda não colocou a vacina do seu pet em dia 
pode aproveitar. Ao “Portal O Taboanense”, a prefeitura 
informou que o Ministério da Saúde suspendeu as cam-
panhas de vacinação antirrábica, “mas o CCZ de Taboão 
da Serra realiza a vacinação em cães e gatos das 9h às 
16h conforme a disponibilização das doses do Governo 
Federal. O munícipe precisa ligar no CCZ para informa-
ções sobre a disponibilidade e agendamento”. Mais in-
formações pelo telefone (11) 4786-3287.  (GSP)

Medalhas do Brasil. O Brasil obteve o melhor resulta-
do do País nas Olimpíada Latino-Americana de Astrono-
mia e Astronáutica (Olaa). Em sua 13ª edição, o País tota-
lizou cinco medalhas de ouro. A competição foi realizada 
no Peru, entre os dias 25 de outubro e 10 de novembro 
deste ano, de forma híbrida (presencial e virtual), em ra-
zão da pandemia do novo coronavírus.   Nesta edição da 
Olaa, 79 estudantes de 17 países participaram da olim-
píada. Também havia representantes da Argentina, da 
Bolívia, do Brasil, do Chile e Colômbia. (AB)

 DIVULGAÇÃO

NOTAS
ATENDIMENTO MÉDICO GRATUITO. Ação de saúde que vai acontecer no próximo 
sábado (20) oferece teleorientação gratuitamente sobre a doença aos interessados 

 D Fachada lateral do museu Pinacoteca do Estado de São Paulo; espaços culturais contam com programação especial 

EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

A cidade de São Paulo, mais im-
portante centro econômico do 
Brasil, é também conhecida pe-
los inúmeros atrativos culturais, 
de lazer e entretenimento. São 

101 museus, 282 salas de cinema, 146 biblio-
tecas, 182 teatros e cerca de 40 centros cultu-
rais, segundo dados da prefeitura.

No caso dos museus, muitos têm entrada 
franca nos dias que estão abertos à visitação 
e, em outros, há sempre um dia reservado à 
gratuidade.

Entre os museus com acesso sempre gra-
tuito, estão a Casa das Rosas, a Casa Guilher-
me de Almeida, o Memorial da América La-
tina, o Memorial da Resistência, o Paço das 
Artes e a Casa Mário de Andrade. 

O sábado é o dia em que o público tem 
entrada franca na Pinacoteca, no Museu da 
Imigração, no Museu de Arte Sacra e no Mu-
seu da Língua Portuguesa. Quarta-feira é dia 
de entrar de graça no Museu Afro Brasil. Já o 

Museu da Imagem e do Som tem mais dias 
de acesso liberado, mas em horários espe-
cíficos: de terça-feira a sexta-feira, às 10h, às 
10h30, às 11h e às 11h30.

Os interessados em visitar os museus 
devem consultar as regras sanitárias adota-
das em cada instituição por causa da pande-
mia de covid-19 e saber se há necessidade de 
agendamento.

ATRAÇÃO. 
O Museu da Língua Portuguesa, instalado 
na histórica Estação da Luz, estreou nova ex-
posição. Sonhei em Português! é o nome da 
atração, que busca discutir a migração no sé-
culo 21 como direito humano e a participa-
ção da língua nesse processo. Além da nova 
instalação, o museu, reinaugurado em ju-
lho deste ano após um incêndio, tem, entre 
as intervenções após a reforma, um terraço 
com vista para o Jardim da Luz. A matéria 
completa está no site da Gazeta. (GSP)

Museus paulistanos têm acesso livre 
ou um dia de gratuidade por semana

No caso dos 
museus, 
muitos têm 
entrada franca 
nos dias que 
estão abertos 
à visitação e, 
em outros, há 
sempre um dia 
reservado à 
gratuidade

Fique 
ligado 

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

SEXTA:AMANHÃ: SÁBADO:

20° 33°
20° 32°

17° 31°

16° 32°

17° 28°

20° 33°

22° 32°

22° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

Chuvoso durante 
o dia. À noite pode 
chuviscar e o céu 
ainda fi ca nublado.

Céu nublado com 
possibilidade de 
garoa de dia e à 
noite.

14º 24° 15º 26° 16º 27°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8
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me de Almeida, o Memorial da América La-
tina, o Memorial da Resistência, o Paço das 
Artes e a Casa Mário de Andrade. 

O sábado é o dia em que o público tem 
entrada franca na Pinacoteca, no Museu da 
Imigração, no Museu de Arte Sacra e no Mu-
seu da Língua Portuguesa. Quarta-feira é dia 
de entrar de graça no Museu Afro Brasil. Já o 

Museu da Imagem e do Som tem mais dias 
de acesso liberado, mas em horários espe-
cíficos: de terça-feira a sexta-feira, às 10h, às 
10h30, às 11h e às 11h30.

Os interessados em visitar os museus 
devem consultar as regras sanitárias adota-
das em cada instituição por causa da pande-
mia de covid-19 e saber se há necessidade de 
agendamento.

ATRAÇÃO. 
O Museu da Língua Portuguesa, instalado 
na histórica Estação da Luz, estreou nova ex-
posição. Sonhei em Português! é o nome da 
atração, que busca discutir a migração no sé-
culo 21 como direito humano e a participa-
ção da língua nesse processo. Além da nova 
instalação, o museu, reinaugurado em ju-
lho deste ano após um incêndio, tem, entre 
as intervenções após a reforma, um terraço 
com vista para o Jardim da Luz. A matéria 
completa está no site da Gazeta. (GSP)

Museus paulistanos têm acesso livre 
ou um dia de gratuidade por semana

No caso dos 
museus, 
muitos têm 
entrada franca 
nos dias que 
estão abertos 
à visitação e, 
em outros, há 
sempre um dia 
reservado à 
gratuidade

Fique 
ligado 

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

SEXTA:AMANHÃ: SÁBADO:

20° 33°
20° 32°

17° 31°

16° 32°

17° 28°

20° 33°

22° 32°

22° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

Chuvoso durante 
o dia. À noite pode 
chuviscar e o céu 
ainda fi ca nublado.

Céu nublado com 
possibilidade de 
garoa de dia e à 
noite.

14º 24° 15º 26° 16º 27°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8

A3gazetasp.com.br
Quarta-feira, 17 De novembro De 2021 

 A O governador João Doria 
anunciou nesta terça-feira, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
o programa Conecta SP para 
agilizar a chegada da cober-
tura 5G a todos as 645 cidades 
paulistas. No evento ele anun-
ciou investimentos de R$ 3 mi-
lhões, para incentivar os gesto-
res municipais a modernizar 
legislações locais de antenas 
para a nova tecnologia.

O governador afirmou que 
promete levar o 5G “da mais 
remota área rural do estado de 
São Paulo até os grandes cen-
tros urbanos”.

A cerimônia contou com 
demonstrações de aplicação 
do 5G pelas empresas Erics-
son, Huawei e Nokia em áreas 
como saúde, organização ur-
bana, indústria, agricultura e 
transporte. A rede 5G Standa-
lone que operou no Palácio 
dos Bandeirantes foi disponi-
bilizada pela Ericsson e ope-
rada pela TIM, usando licença 
científica liberada pela Anatel.

Nesta etapa inicial, de acor-
do com Doria, a principal meta O governador do Estado, João Doria, no evento de lançamento do 5G em São Paulo, nesta terça-feira

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SP

SP dá início aos preparativos 
para a chegada da cobertura 5G

do Conecta SP é estimular a 
modernização das legislações 
municipais, aspecto considera-
do fundamental para a rápida 
implantação do 5G. Prefeitos 
e vereadores conheceram de-
talhes da proposta e também 
terão apoio técnico do Estado 
para atualização de leis locais 
de antenas.

Associações do setor de te-
lecomunicações preveem a 
necessidade de investimen-
tos iniciais de R$ 4 bilhões em 
infraestrutura apenas em São 
Paulo para atender a requisitos 
da nova tecnologia de internet 
nos próximos anos. Ao todo, 
esse mercado deve movimen-
tar R$ 266 bilhões em todo o 
estado em médio prazo.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, em par-
ceria com a InvestSP (Agência 
Paulista de Promoção de Inves-
timentos e Competitividade), 
também irá cooperar com pre-
feituras e Câmaras Municipais 
para o alinhamento das legis-
lações locais a marcos legais e 
regulatórios. (GSP)

Profissionais 
da educação 
recebem dose 
de reforço

 A Professores e profissionais 
da educação da capital paulis-
ta começaram a receber a dose 
de reforço da vacina contra Co-
vid-19. A aplicação será feita 
com o imunizante da Pfizer na 
faixa etária entre 40 e 59 anos. 
A partir de 22 de novembro, a 
vacinação será estendida para 
os que têm entre 18 e 39 anos. 
São esperados cerca de 210 mil 
profissionais nas 469 Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs), 
drive-thrus, farmácias e Assis-
tências Médicas Ambulatoriais 
Integradas.

De acordo com a Prefeitu-
ra de São Paulo, para receber a 
dose adicional é necessário um 
intervalo de ao menos seis me-
ses desde a aplicação da segun-
da dose. Os profissionais da 
educação deverão apresentar, 
em qualquer posto de vacina-
ção, um documento que com-
prove o vínculo empregatício 
na rede de ensino. Além disso, 
também são necessários docu-
mento de identificação, com-
provante de endereço, e com-
provante de vacinação físico 
ou digital. A matéria comple-
ta está no site da Gazeta. (AB)

CORONAVÍRUS

 A A semana mais curta de-
vido ao feriado terá calor 
nesta quarta-feira (17). Na 
quinta-feira, a cidade de São 
Paulo deve ser afetada por 
uma frente fria que pode tra-
zer chuvas e vai derrubar a 
temperatura, segundo o CGE 
(Centro de Gerenciamento 
de Operações).

Nesta quarta-feira o dia 
será ensolarado e quente du-
rante a tarde. As temperatu-
ras se elevam um pouco mais 
em relação aos dias anterio-
res, com mínima em torno 
dos 16°C e máximas de 29°C 
nas horas de maior aqueci-
mento no município.

Capital terá calor até quinta; 
fim de semana deve ser frio 

 A infiltração da brisa marítima no fim da tarde aumenta a 
quantidade de nuvens, mas sem previsão de chuva para São Paulo 

 THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

A umidade do ar se man-
tém baixa, com os menores 
valores na casa dos 30%. A 
infiltração da brisa marítima 
no fim da tarde aumenta a 
quantidade de nuvens, mas 
sem previsão de chuva para 
São Paulo. 

Para o resto da semana, 
o ar seco ganha força. Ama-
nhã, as temperaturas voltam 
a se elevar, principalmente 
as máximas no período da 
tarde.

A madrugada deve re-
gistrar média de 17°C e no 
período da tarde a máxima 
chega aos 32°C, com percen-
tuais mínimos de umidade 

Semana começará com calor mas na quinta-feira a cidade deverá ser 
afetada por uma frente fria que se estenderá durante o fim de semana 

em torno dos 29%. No de-
correr do dia haverá predo-
mínio de sol entre poucas 
nuvens e, com a chegada da 
brisa marítima no fim da tar-
de, a nebulosidade volta a au-
mentar, porém sem previsão 
de chuva.

Já na quinta-feira, a passa-
gem de uma frente fria por 
São Paulo traz de volta as 
chuvas. Segundo o Jornal do 
Tempo, a previsão é que haja 
sol, alternando com panca-
das de chuva e possíveis tro-
voadas. Na sexta, o tempo 
fica fechado e chuvoso, e o 
sábado deve ser nublado, 
com chuvas isoladas ao lon-

go do dia.

Veja a previsão do tempo 
para a semana de acordo 
com o Jornal do Tempo:

Quarta, 17: mínima de 17ºC; 
máxima de 32ºC

Quinta, 18: mínima de 18ºC; 
máxima de 28ºC
Sexta, 19: mínima de 17ºC; 
máxima de 22ºC
Sábado, 20: mínima de 
15ºC; máxima de 21ºC.  
Leia a  matéria completa no 
site da Gazeta. (GSP)

Síndico 
terá que 
denunciar 
violência 

 A Desde segunda-feira (15), 
entrou em vigor a lei que 
obriga os síndicos de pré-
dios comerciais e residen-
ciais a denunciarem vio-
lência doméstica. A lei foi 
aprovada no dia 11 de agosto, 
na Assembleia Legislativa de 
São Paulo.

Pelo texto, não há dife-
rença de locais para a de-
núncia, seja em área comum 
ou dentro dos apartamentos 
e casas. Caso seja compro-
vada a agressão, o síndico 
tem o dever de informar às 
autoridades. O governador 
João Doria (PSDB) vetou a 
parte que previa a punição 
em caso do descumprimen-
to da lei. 

Os condomínios deve-
rão realizar a denúncia para 
à delegacia da mulher, ou 
órgão de segurança públi-
ca, quando houver casos de 
violência contra mulheres, 
crianças, adolescente e ido-
sos. 

Na lei está previsto que 
síndicos ou os administra-
dores deverão informar os 
casos de imediato, por apli-
cativo ou telefone, e caso 
houver possibilidade iden-
tificar a vítima e o agressor. 
Se o caso já tiver ocorrido, a 
ocorrência poderá ser enca-
minhada por escrito dentro 
de 24 horas.

O autor do texto, o depu-
tado Professor Kenny (PP) 
prevê que a administração 
do condomínio fixe carta-
zes, placas e comunicados 
divulgando a lei.

O texto aprovado pela As-
sembleia advertia na primei-
ra atuação e multava em até 
R$2.900 na segunda. Porém 
o governador do Estado ve-
tou, pois  “cabe à União le-
gislar sobre esse assunto” 
e “advertência e multa aos 
condomínios não são pre-
vistas na legislação federal”. 
(GSP)

LEI JÁ EM VIGOR EM SP

 A Em Taboão da Serra, na 
região sudoeste da Grande 
São Paulo, mais de 92% da 
população já recebeu a pri-
meira dose da vacina contra 
o coronavírus e 79% está to-
talmente imunizada com as 
duas doses. Os dados são da 
plataforma Vacivida do Go-
verno do Estado atualizados 
na última segunda-feira (15). 
Esse público mais de 12 anos 
é estimado em 235.384 ta-
boanenses.

O município já aplicou 
a primeira dose dos imuni-
zantes em 218.610 taboanen-
ses, ou seja, em 92,87% da 
população está parcialmen-
te vacinada.

Receberam as duas do-
ses ou dose única, 188.071 
pessoas, o que corresponde 
a 79,89% das pessoas total-
mente imunizadas. A dose 
de reforço foi aplicada em 

Taboão: 92% da população  
já recebeu 1ª dose de vacina 

Taboão segue com a vacinação para maiores de 12 anos com primeira  
e segunda doses e com a dose de reforço para idosos acima de 60 anos

ARQUIVO PESSOAL

14.970 munícipes. O texto 
conta com informações do 
“Portal O Taboanense”.

Somando a primeira 
dose, a segunda, a única e 
a de reforço, são 421.651 do-

ses aplicadas desde o iní-
cio da vacinação, em janeiro  
deste ano.

VACINAÇÃO.
Taboão da Serra segue com 

Homem é 
preso após 
fazer live 
com armas

 A No último domingo (14), 
a Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) de Osasco, na Grande 
SP, prendeu um homem que 
realizava uma live nas redes 
sociais mostrando seu arma-
mento. Ele foi denunciado 
para a GCM pelos vizinhos.

Os guardas da GCM se en-
caminharam até a rua Cuia-
bá e localizaram os suspeitos 
descritos pelos denunciantes. 
Ao serem abordados, um dos 
criminosos disparou contra o 
guarda e houve troca de tiros. 

Um dos suspeitos fugiu, e 
o outro foi detido no local. Fo-
ram encontrados armas falsas, 
e duas motos com queixa de 
roubo. O caso foi apresentado 
no 5° DP de Osasco. (GSP)

DETIDO EM OSASCO

a vacinação para maiores de 
12 anos com primeira e se-
gunda doses. E com a dose 
de reforço para idosos aci-
ma de 60 anos, profissionais 
da saúde e imunossuprimi-
dos acima de 18 anos. A apli-
cação do imunizante acon-
tece em todas as Unidades 
Básicas de Saúde do municí-
pio, de segunda a sexta-feira.  
(GSP)

Taboão da Serra 
já aplicou 218.610 
primeiras doses 
de vacina contra 
a Covid-19; 
somando a 
primeira dose, a 
segunda, a única 
e a de reforço, 
são 421.651 
doses aplicadas 
desde o início da 
vacinação

TELEFONIA. Nesta etapa inicial, a principal meta do governo é estimular a modernização das legislações municipais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 093/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviço médico de 
diagnóstico de imagem por ressonância, no dia 29 de novembro de 2021, às 14:00 horas. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 16 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREGÃO PRESENCIAL 40/2021 - PROC. ADM. 386/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 40/2021 – cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Material de Enfermagem - 

Máscaras, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Alambari-SP. O Edital poderá 
ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.
br. Data da abertura dos envelopes dia 30.11.2021 às 09:30 hrs. 

Alambari, 16 de novembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a CONCORRÊNCIA PÚBLICA DGA nº 4/2021, 
processo 01-P- 15420/2021, do tipo maior oferta, objetivando a Permissão de uso de espaço físico, a título precário, 
para a exploração de estabelecimento comercial no ramo de alimentação - Casa de Lanches do IE, em área útil de 
20 m², localizado na Av. Albert Einstein, 1351 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz". Data de encerramento para 
entrega dos envelopes “A” e “B”: 20/12/2021 às 09h30. Data da abertura do Envelope “A”: 20/12/2021 às 14h. O Edital, na 
íntegra, está disponível no site http://www.imprensaoficial.com.br./PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Divisão de Licitações e Compras
Aviso de Licitação Republicada

Pregão Eletrônico nº 26/2021
Processo de Compras nº 1150/2021

Data/Hora da sessão: 30/11/2021 às 14h30min.
Objeto: Serviço de telefonia móvel, plano corporativo, conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

“AVISO DE SUSPENSÃO” – CONCORRENCIA Nº. 0001/2021 PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº E – 8.204/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLO-
BAL. Objeto: O objeto desta concorrência é a contratação de empresa 

para a prestação de serviço de transporte escolar de estudantes da rede 

pública municipal e estadual, residentes na zona rural e urbana do municí-

pio de Embu-Guaçu para atendimento da Secretaria de Educação. Comu-

nicamos que o presente certame está suspenso, para abertura de prazo re-

cursal de 5 (cinco) dias úteis, com reabertura prevista para o dia 24/11/2021 

às 14:00h. Embu-Guaçu, 16 de novembro de 2021. José Antonio Pereira 

– Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°0011/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.928/2021, TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL”. Objeto: O objeto da presente licitação consiste na aquisição 

de veículos, zero quilometro, para a Secretaria de Assistência Social do 

município de Embu Guaçu, conforme especificações e quantidades esta-

belecidas no termo de referência – Anexo – I.  Abertura dos envelopes: 

30/11/2021 às 14h00. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser 

adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/lici-

tacoes/ e/ou www.bbmnetlicitacoes.com.br. Embu-Guaçu, 16 de novembro 

de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 
0029/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.547/2021 ADJUDICO 
o objeto que visa a “Registro de preços” para a eventual aquisição de com-
bustível para abastecer os veículos da frota da Prefeitura Municipal, obe-
decidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, conforme 
Anexo - I do Edital. HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente 
para Julgamento de Licitações, para a empresa: AUTO POSTO CENTRAL 
DE EMBU GUAÇU, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.635.320/0001-79, nos se-
guintes lotes: Lote 01 – R$ 1.881.546,58, Lote 02 – R$2.797.243,70 e Lote 
03 – 1.282.127,76. Embu Guaçu, 12 de novembro de 2021. José Antonio 
Pereira – Prefeito Municial de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE SUSPENSÃO” - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0033/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 9.146/2021 TIPO: MENOR PRE-
ÇO GLOBAL. Objeto: Objeto: contratação de empresa médica e equipe 

multiprofissional especializada para a execução e operacionalização de ati-

vidades em serviços de saúde Comunicamos que o presente certame está 

suspenso, ‘sine die’ para resposta à impugnação apresentada no Tribunal 

de Contas. Embu-Guaçu, 16 de novembro de 2021. José Antônio Pereira 
– Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°0035/2021, PROCES-
SO ADMNISTRATIVO N° E- 9505/2021, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL”. 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de escri-
tório para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, 
obedecidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, con-
forme Anexo - I do Edital.  Abertura dos envelopes: 29/11/2021 às 09h30 
Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do 
endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Embu-Guaçu, 
12 de novembro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 30 de Novembro de 2021, às 09h00min, no site www.portaldecompras-
publicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 55/2021, aberto 
através do Processo nº 76/2021, Edital nº 64/2021, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁ-
RIOS (TERMOS DE COMPROMISSO PAR Nº 202101689-6/202101680-6) PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES EMEI COM. JOSÉ CORONA e E.M. DONA JOANINA CAPORICCI NOGUEIRA DE 
SANTA ERNESTINA/SP, conforme especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal 
na Sala de Licitações, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, 
situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa Ernestina/SP, no horário normal de expediente, 
de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou baixado 
gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaernestina.sp.gov.br e através do e-mail: 
licitacao@santaernestina.sp.gov.br Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-
9104 e (16) 3256-9100 ou através do email:  licitacao@santaernestina.sp.gov.br

Santa Ernestina, aos 16 de Novembro de 2021. 
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA
DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2021

Na Edição do dia 13 de novembro de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, na 
Gazeta de São Paulo e do Diário Oficial do Município de Mogi Mirim, na publicação do 
AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2021, onde se lê vereador 
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino leia-se vereador Moacir Genuário. Mogi Mirim, 
16 de novembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL 
PARA HIGIENE E COPOS DESCARTÁVEIS.
A Prefeitura do Município de Cabreúva, torna público, através de seu Prefeito, Sr An-
tonio Carlos Mangini, ora denominada Autoridade Competente, na forma do disposto 
no Decreto Municipal n° 377/2007, fará realizar procedimento licitatório na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICON°048/2021 com critério de julgamento MENOR PREÇO POR 
ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS dos itens descritos no ANEXO I – Termo 
de Referência, Processo Administrativo 9067/2021, Licitação queseráregida pela Lei Fe-
deral N° 10.520/02, Decreto Municipal N° 377 de 29 de março de 2007, aplicando-se 
subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal N° 8.666/93 com 
alterações, Lei Complementar N° 123/06 atualizada pela Lei N° 147/14 e demais normas 
regulamentares aplicáveis a espécie e condições estabelecidas pelo presente Edital. 
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 29/11/2021 às 08:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E ÍNICIO DE SESSÃO PÚBLICA: 29/11/2021 
ÀS 09:00:00 HORAS
Será conduzido pelo pregoeiro Carlos Augusto M. Vasconcellos, com auxílio da equipe 
de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br  

               PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Abertura de Licitação

Pregão Presencial nº 39/2021
Processo Administrativo nº 2979/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A MA-
NUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE 
CORDEIRÓPOLIS – SP”.
Data da Sessão: 02/12/2021
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 38/2021
Processo Administrativo nº 2438/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTI-
VOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER”.
Data da Sessão: 03/12/2021
Horário: 09:00 horas

Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – 
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrôni-
co oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

Cordeirópolis, 16 de Novembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 224/2021

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de manutenção mecânica 
especializada com reposição de peças originais em veículos leves, médios, 
pesados e motocicletas.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/11/2021 Às  
09h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, 
pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço 
Eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 16 de novembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN

Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE

Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 098/2021 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE 

IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORIENTE 
- SP, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ORIUNDO 
CONVÊNIO Nº 101259/2021, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Retifica a data 
de abertura para o dia: 03/12/2021, às 13h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital, 
seus anexos e a Retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Munici-
pal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 
09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, no site WWW.oriente.sp.gov.
br. ORIENTE/SP, 16 de novembro de 2021. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal 

AVISO DE SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO 
DE LUMINÁRIAS EM LED NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORIENTE - SP, COM O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ORIUNDO CONVÊNIO Nº 
100956/2021, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Retifica a data de abertura para 
o dia: 03/12/2021, às 9h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital, seus anexos e as 
Retificações encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min 
ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, no site WWW.oriente.sp.gov.br. ORIENTE/SP, 16 de 
novembro de 2021. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

Chamada Pública 005/2021
Processo nº 2021/005844

Chamada Pública para seleção de O.S.C. (Organização da Socie-
dade Civil) nos termos da Lei Federal nº 13019/2014 e alterações 
para celebração de Termo de Colaboração com finalidade de pro-
moção da assistência social de acordo com as especificações cons-
tantes no Anexo I deste Edital. Para a recepção, seleção e classi-
ficação de propostas, para a execução de atividades de natureza 
continuada, visando a celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO 
para a consecução de finalidades de interesse público e recípro-
co, mediante a execução de atividades ou projetos previamente 
estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA, no PLANO DE TRA-
BALHO, no TERMO DE COLABORAÇÃO (instrumento jurídico) e 
DEMAIS ANEXOS deste Edital, que objetiva: Projeto destinado a 
atendimento à pessoa com deficiência intelectual, múltipla acima 
de 30 anos (deficiência intelectual associada a outra deficiência e/
ou transtorno global do desenvolvimento), seus cuidadores e fami-
liares em situação de vulnerabilidade ou risco social. Promovendo 
através de oficinas, atividades que visem a construção dos proces-
sos de aprendizagem, promoção, auxílio efetivo no desenvolvimen-
to global do portador de necessidades especiais, proporcionando 
uma melhor qualidade de vida, educação profissional, orientar e 
estimular a continuidade das atividades proposta em seus lares, 
como forma de contribuição no orçamento doméstico e provendo 
a sua inclusão familiar e social. Todos os serviços deverão ser gra-
tuitos. As Organizações da Sociedade Civil deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Plano de Trabalho até o dia 17 de 
dezembro de 2021 às 11h00min na Secretaria de Assistência So-
cial, sito à Rua João Portela Sobrinho, nº 368 – centro – Porto Feliz/
SP. O edital estará disponível no site da Prefeitura – www.portofeliz.
sp.gov.br – Portal da Transparência – na aba “Mais Transparên-
cia” – Publicações – Outras Publicações – Tema: ATENDIMENTO 
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 30 ANOS + 2021”.

Ednea Aparecida Gonçalves Martins
Elaine Aparecida de Matos

Luiz Henrique Colombo
Comissão de Seleção

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2021 
Processo 3728/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO/
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DOS PADRÕES DE ENTRADA DE 

ENERGIA COM AUMENTO DE CARGA ETAPA 1, EM UNIDADES 
ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Resultado da abertura do envelope Nº 02 - PROPOSTA 

Após as licitantes abdicarem do direito de interpor recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1. ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA – VENCEDORA 

A ata da sessão de abertura de proposta e demais informações 
estão disponíveis no Portal da Transparência no site www.porto-
feliz.sp.gov.br e, os autos do processo 3728/2021, disponível para 
vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 
340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2021 
Processo 3812/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAÇÃO DE PADRÃO 
DE ENTRADA DE ENERGIA E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS 
DE REDE INTERNA DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS CLIMATIZADORES NA CEIM PEDRO JOSÉ 
MOREAU 

Resultado da abertura do envelope nº 02 – “’PROPOSTA” 

Após as licitantes abdicarem do direito de interpor recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1.TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME – VENCEDORA 

A ata da sessão de abertura da proposta e demais informações 
estão disponíveis no Portal da Transparência no site www.porto-
feliz.sp.gov.br e, os autos do processo 3812/2021, disponível para 
vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 
340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 086/2021, objetivando o 
registro de preços visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 
luminárias com tecnologia Led em travessas, alamedas, ruas, avenidas, parques, praças, jardins, jardinetes, 
com o descarte de materiais retirados do município de Louveira, no dia 29 de novembro de 2021, às 09:00 
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 16 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Chamamento Público
Proposta de Preços para 

Inversor de Frequencia - ME e EPP
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto 
do Município de Araras, tendo em vista 
a abertura do processo licitatório para 
Aquisição de inversor de frequência 440v 
para motor de 250cv com IHM. De acordo 
com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações na Lei Complementar nº 147/2014, 
está convocando as Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) do ramo 
de atividade relacionado com o objeto, para 
enviar proposta de preços para estimativa 
desta licitação. As empresas interessadas 
deverão consultar o Termo de Referência 
disponível no site www.saema.com.br – 
menu licitações, Link Chamamento Público 
e enviar a proposta no e-mail compras6@
saema.com.br no prazo de 17/11/2021 a 
21/11/2021. Informações pelos telefones 
(19) 3543-5509. Araras, 16/11/2021. 

Alexandre Faggion Castagna - Presidente 
Executivo; Fernanda Rodrigues Buzo - 

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058-2/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 e apensos

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 30 de novembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 16 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074-3/2021 - PROCESSO Nº 201.363/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
outsourcing de impressão.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor Geral, 
comunica que, para atendimento à necessidade da autarquia, fica SUSPENSA sine 
die a abertura da sessão do pregão em referência, que inicialmente estava prevista 
para ocorrer exclusivamente em meio eletrônico na data de 19 de novembro de 2021, 
às 08h00. Mogi das Cruzes, 16 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA. 
Diretor Geral do SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 063-2/2021 - PROCESSO Nº 201.138/2021

OBJETO: Aquisição de bomba centrifuga submersível para o tanque de homoge-
neização de lodo da ETA Leste.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI ME no valor global de R$ 29.400,00. Mogi das Cruzes, em 16 de 
novembro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE ABERTURA
E REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a reabertura do Pregão Presencial 
nº 67/2021 para Registro de Preços para o 
fornecimento parcelado de Ortopolifosfato 
de Sódio. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 08:50h do dia 30/11/2021.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
70/2021 para Registro de Preço para o for-
necimento parcelado de Pedras Portuguesa 
e Pedra Miracema. Os envelopes deverão ser 
entregues até às 08:50h do dia 01/12/2021.

Os Editais completos estão à disposição para 
consulta e impressão no site da Companhia 
Ituana de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.
br/licitacoes, ou diretamente na CIS no qual 
o interessado deverá trazer um CD para có-
pia junto ao Depto. de Compras e Licitações, 
sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 
08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 
16/11/2021. Reginaldo Pereira dos Santos – Di-
retor Superintendente – CIS.

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 22/Dezembro/2021 às 
08:30 hs. Objeto: Contratação de empreitada de 
mão de obra com fornecimento de materiais e 
equipamentos visando a execução da obra de re-
capeamento asfaltico em diversas ruas dos bairros 
Jardim Canaã e Parque Industrial com aplicação 
de C.B.U.Q. faixa III do DER/SP, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico-� nanceiro, me-
morial descritivo e projetos anexos ao edital – Sec. 
Mun. de Obras. Valor total estimado R$ 186.898,46 
– Prazo de Execução: 30 dias - Local de Entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto 
Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Cen-
tro – Diretoria de Compras e Contratos. Outras 
informações no site:  http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 23/Dezembro/2021 às 
08:30 hs
Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas ruas do bairro Vila 
Diniz com aplicação de C.B.U.Q. faixa III do DER/
SP, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico-� nanceiro, memorial descritivo e projetos 
anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras. Valor total 
estimado R$ 306.969,71 – Prazo de Execução: 30 
dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar 
do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras 
e Contratos. Outras informações no site:  http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitan-
te.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 036/2021

Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais vis  ando a 
execução da obra de reforma/readequação da 
E.M. Sylvio Benito Martini (Rua Geraldo Barbo-
sa de Oliveira, 2801, Jd. Sto. Antonio), conforme 
planilhas orçamentárias, cronograma físico � -
nanceiro, e memorial descritivo anexo ao edi-
tal – Sec. Mun. de Educação. Valor estimado: R$ 
1.121.397,86  – Prazo de execução: 150 dias - Data 
Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 06/Dezembro/2021 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura 
dos envelopes: 07/ Dezembro/2021 às 08:30 ho-
ras - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º 
andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 
3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

ABERTURA DE LICITAÇÃO – REDESIGNAÇÃO 
DE DATA

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 640/2021, pro-
cesso 14.724/2021 objetivando o registro de 
preço para aquisição de materiais de serralheria 
para atendimento as unidades escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. Fica redesignada 
a data para o recebimento das propostas para o 
dia 30/11/2021, às 08:30h e abertura a partir das 
08:32h. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Re-
gião de Pirassununga licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, nº 011/2021 – Processo 
nº SEDUC-PRC-2021/48.777, Oferta de Compra 
nº 080329000012021OC00088 Prestação de 
Serviços de Limpeza em Ambiente Escolar, do 
tipo menor preço, a ser realizado por intermédio 
do sistema eletrônico de contratações – BEC/ 
SP.  Edital e Anexos encontram-se disponíveis 
no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br.

DIRETORIA DE ENSINO
- REGIÃO DE PIRASSUNUNGA -

DocuSign Envelope ID: 8FFB917A-423B-47DB-B5DB-2F9B2F33C6BE
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A4gazetasp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 093/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviço médico de 
diagnóstico de imagem por ressonância, no dia 29 de novembro de 2021, às 14:00 horas. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 16 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREGÃO PRESENCIAL 40/2021 - PROC. ADM. 386/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 40/2021 – cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Material de Enfermagem - 

Máscaras, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Alambari-SP. O Edital poderá 
ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.
br. Data da abertura dos envelopes dia 30.11.2021 às 09:30 hrs. 

Alambari, 16 de novembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a CONCORRÊNCIA PÚBLICA DGA nº 4/2021, 
processo 01-P- 15420/2021, do tipo maior oferta, objetivando a Permissão de uso de espaço físico, a título precário, 
para a exploração de estabelecimento comercial no ramo de alimentação - Casa de Lanches do IE, em área útil de 
20 m², localizado na Av. Albert Einstein, 1351 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz". Data de encerramento para 
entrega dos envelopes “A” e “B”: 20/12/2021 às 09h30. Data da abertura do Envelope “A”: 20/12/2021 às 14h. O Edital, na 
íntegra, está disponível no site http://www.imprensaoficial.com.br./PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Divisão de Licitações e Compras
Aviso de Licitação Republicada

Pregão Eletrônico nº 26/2021
Processo de Compras nº 1150/2021

Data/Hora da sessão: 30/11/2021 às 14h30min.
Objeto: Serviço de telefonia móvel, plano corporativo, conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

“AVISO DE SUSPENSÃO” – CONCORRENCIA Nº. 0001/2021 PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº E – 8.204/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLO-
BAL. Objeto: O objeto desta concorrência é a contratação de empresa 

para a prestação de serviço de transporte escolar de estudantes da rede 

pública municipal e estadual, residentes na zona rural e urbana do municí-

pio de Embu-Guaçu para atendimento da Secretaria de Educação. Comu-

nicamos que o presente certame está suspenso, para abertura de prazo re-

cursal de 5 (cinco) dias úteis, com reabertura prevista para o dia 24/11/2021 

às 14:00h. Embu-Guaçu, 16 de novembro de 2021. José Antonio Pereira 

– Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°0011/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.928/2021, TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL”. Objeto: O objeto da presente licitação consiste na aquisição 

de veículos, zero quilometro, para a Secretaria de Assistência Social do 

município de Embu Guaçu, conforme especificações e quantidades esta-

belecidas no termo de referência – Anexo – I.  Abertura dos envelopes: 

30/11/2021 às 14h00. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser 

adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/lici-

tacoes/ e/ou www.bbmnetlicitacoes.com.br. Embu-Guaçu, 16 de novembro 

de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 
0029/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.547/2021 ADJUDICO 
o objeto que visa a “Registro de preços” para a eventual aquisição de com-
bustível para abastecer os veículos da frota da Prefeitura Municipal, obe-
decidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, conforme 
Anexo - I do Edital. HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente 
para Julgamento de Licitações, para a empresa: AUTO POSTO CENTRAL 
DE EMBU GUAÇU, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.635.320/0001-79, nos se-
guintes lotes: Lote 01 – R$ 1.881.546,58, Lote 02 – R$2.797.243,70 e Lote 
03 – 1.282.127,76. Embu Guaçu, 12 de novembro de 2021. José Antonio 
Pereira – Prefeito Municial de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE SUSPENSÃO” - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0033/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 9.146/2021 TIPO: MENOR PRE-
ÇO GLOBAL. Objeto: Objeto: contratação de empresa médica e equipe 

multiprofissional especializada para a execução e operacionalização de ati-

vidades em serviços de saúde Comunicamos que o presente certame está 

suspenso, ‘sine die’ para resposta à impugnação apresentada no Tribunal 

de Contas. Embu-Guaçu, 16 de novembro de 2021. José Antônio Pereira 
– Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°0035/2021, PROCES-
SO ADMNISTRATIVO N° E- 9505/2021, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL”. 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de escri-
tório para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, 
obedecidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, con-
forme Anexo - I do Edital.  Abertura dos envelopes: 29/11/2021 às 09h30 
Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do 
endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Embu-Guaçu, 
12 de novembro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 30 de Novembro de 2021, às 09h00min, no site www.portaldecompras-
publicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 55/2021, aberto 
através do Processo nº 76/2021, Edital nº 64/2021, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁ-
RIOS (TERMOS DE COMPROMISSO PAR Nº 202101689-6/202101680-6) PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES EMEI COM. JOSÉ CORONA e E.M. DONA JOANINA CAPORICCI NOGUEIRA DE 
SANTA ERNESTINA/SP, conforme especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal 
na Sala de Licitações, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, 
situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa Ernestina/SP, no horário normal de expediente, 
de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou baixado 
gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaernestina.sp.gov.br e através do e-mail: 
licitacao@santaernestina.sp.gov.br Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-
9104 e (16) 3256-9100 ou através do email:  licitacao@santaernestina.sp.gov.br

Santa Ernestina, aos 16 de Novembro de 2021. 
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA
DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2021

Na Edição do dia 13 de novembro de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, na 
Gazeta de São Paulo e do Diário Oficial do Município de Mogi Mirim, na publicação do 
AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2021, onde se lê vereador 
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino leia-se vereador Moacir Genuário. Mogi Mirim, 
16 de novembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL 
PARA HIGIENE E COPOS DESCARTÁVEIS.
A Prefeitura do Município de Cabreúva, torna público, através de seu Prefeito, Sr An-
tonio Carlos Mangini, ora denominada Autoridade Competente, na forma do disposto 
no Decreto Municipal n° 377/2007, fará realizar procedimento licitatório na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICON°048/2021 com critério de julgamento MENOR PREÇO POR 
ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS dos itens descritos no ANEXO I – Termo 
de Referência, Processo Administrativo 9067/2021, Licitação queseráregida pela Lei Fe-
deral N° 10.520/02, Decreto Municipal N° 377 de 29 de março de 2007, aplicando-se 
subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal N° 8.666/93 com 
alterações, Lei Complementar N° 123/06 atualizada pela Lei N° 147/14 e demais normas 
regulamentares aplicáveis a espécie e condições estabelecidas pelo presente Edital. 
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 29/11/2021 às 08:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E ÍNICIO DE SESSÃO PÚBLICA: 29/11/2021 
ÀS 09:00:00 HORAS
Será conduzido pelo pregoeiro Carlos Augusto M. Vasconcellos, com auxílio da equipe 
de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br  

               PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Abertura de Licitação

Pregão Presencial nº 39/2021
Processo Administrativo nº 2979/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A MA-
NUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE 
CORDEIRÓPOLIS – SP”.
Data da Sessão: 02/12/2021
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 38/2021
Processo Administrativo nº 2438/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTI-
VOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER”.
Data da Sessão: 03/12/2021
Horário: 09:00 horas

Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – 
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrôni-
co oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

Cordeirópolis, 16 de Novembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 224/2021

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de manutenção mecânica 
especializada com reposição de peças originais em veículos leves, médios, 
pesados e motocicletas.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/11/2021 Às  
09h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, 
pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço 
Eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 16 de novembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN

Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE

Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 098/2021 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE 

IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORIENTE 
- SP, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ORIUNDO 
CONVÊNIO Nº 101259/2021, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Retifica a data 
de abertura para o dia: 03/12/2021, às 13h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital, 
seus anexos e a Retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Munici-
pal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 
09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, no site WWW.oriente.sp.gov.
br. ORIENTE/SP, 16 de novembro de 2021. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal 

AVISO DE SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO 
DE LUMINÁRIAS EM LED NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORIENTE - SP, COM O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ORIUNDO CONVÊNIO Nº 
100956/2021, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Retifica a data de abertura para 
o dia: 03/12/2021, às 9h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital, seus anexos e as 
Retificações encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min 
ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, no site WWW.oriente.sp.gov.br. ORIENTE/SP, 16 de 
novembro de 2021. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

Chamada Pública 005/2021
Processo nº 2021/005844

Chamada Pública para seleção de O.S.C. (Organização da Socie-
dade Civil) nos termos da Lei Federal nº 13019/2014 e alterações 
para celebração de Termo de Colaboração com finalidade de pro-
moção da assistência social de acordo com as especificações cons-
tantes no Anexo I deste Edital. Para a recepção, seleção e classi-
ficação de propostas, para a execução de atividades de natureza 
continuada, visando a celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO 
para a consecução de finalidades de interesse público e recípro-
co, mediante a execução de atividades ou projetos previamente 
estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA, no PLANO DE TRA-
BALHO, no TERMO DE COLABORAÇÃO (instrumento jurídico) e 
DEMAIS ANEXOS deste Edital, que objetiva: Projeto destinado a 
atendimento à pessoa com deficiência intelectual, múltipla acima 
de 30 anos (deficiência intelectual associada a outra deficiência e/
ou transtorno global do desenvolvimento), seus cuidadores e fami-
liares em situação de vulnerabilidade ou risco social. Promovendo 
através de oficinas, atividades que visem a construção dos proces-
sos de aprendizagem, promoção, auxílio efetivo no desenvolvimen-
to global do portador de necessidades especiais, proporcionando 
uma melhor qualidade de vida, educação profissional, orientar e 
estimular a continuidade das atividades proposta em seus lares, 
como forma de contribuição no orçamento doméstico e provendo 
a sua inclusão familiar e social. Todos os serviços deverão ser gra-
tuitos. As Organizações da Sociedade Civil deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Plano de Trabalho até o dia 17 de 
dezembro de 2021 às 11h00min na Secretaria de Assistência So-
cial, sito à Rua João Portela Sobrinho, nº 368 – centro – Porto Feliz/
SP. O edital estará disponível no site da Prefeitura – www.portofeliz.
sp.gov.br – Portal da Transparência – na aba “Mais Transparên-
cia” – Publicações – Outras Publicações – Tema: ATENDIMENTO 
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 30 ANOS + 2021”.

Ednea Aparecida Gonçalves Martins
Elaine Aparecida de Matos

Luiz Henrique Colombo
Comissão de Seleção

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2021 
Processo 3728/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO/
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DOS PADRÕES DE ENTRADA DE 

ENERGIA COM AUMENTO DE CARGA ETAPA 1, EM UNIDADES 
ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Resultado da abertura do envelope Nº 02 - PROPOSTA 

Após as licitantes abdicarem do direito de interpor recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1. ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA – VENCEDORA 

A ata da sessão de abertura de proposta e demais informações 
estão disponíveis no Portal da Transparência no site www.porto-
feliz.sp.gov.br e, os autos do processo 3728/2021, disponível para 
vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 
340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2021 
Processo 3812/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAÇÃO DE PADRÃO 
DE ENTRADA DE ENERGIA E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS 
DE REDE INTERNA DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS CLIMATIZADORES NA CEIM PEDRO JOSÉ 
MOREAU 

Resultado da abertura do envelope nº 02 – “’PROPOSTA” 

Após as licitantes abdicarem do direito de interpor recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1.TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME – VENCEDORA 

A ata da sessão de abertura da proposta e demais informações 
estão disponíveis no Portal da Transparência no site www.porto-
feliz.sp.gov.br e, os autos do processo 3812/2021, disponível para 
vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 
340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 086/2021, objetivando o 
registro de preços visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 
luminárias com tecnologia Led em travessas, alamedas, ruas, avenidas, parques, praças, jardins, jardinetes, 
com o descarte de materiais retirados do município de Louveira, no dia 29 de novembro de 2021, às 09:00 
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 16 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Chamamento Público
Proposta de Preços para 

Inversor de Frequencia - ME e EPP
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto 
do Município de Araras, tendo em vista 
a abertura do processo licitatório para 
Aquisição de inversor de frequência 440v 
para motor de 250cv com IHM. De acordo 
com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações na Lei Complementar nº 147/2014, 
está convocando as Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) do ramo 
de atividade relacionado com o objeto, para 
enviar proposta de preços para estimativa 
desta licitação. As empresas interessadas 
deverão consultar o Termo de Referência 
disponível no site www.saema.com.br – 
menu licitações, Link Chamamento Público 
e enviar a proposta no e-mail compras6@
saema.com.br no prazo de 17/11/2021 a 
21/11/2021. Informações pelos telefones 
(19) 3543-5509. Araras, 16/11/2021. 

Alexandre Faggion Castagna - Presidente 
Executivo; Fernanda Rodrigues Buzo - 

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058-2/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 e apensos

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 30 de novembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 16 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074-3/2021 - PROCESSO Nº 201.363/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
outsourcing de impressão.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor Geral, 
comunica que, para atendimento à necessidade da autarquia, fica SUSPENSA sine 
die a abertura da sessão do pregão em referência, que inicialmente estava prevista 
para ocorrer exclusivamente em meio eletrônico na data de 19 de novembro de 2021, 
às 08h00. Mogi das Cruzes, 16 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA. 
Diretor Geral do SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 063-2/2021 - PROCESSO Nº 201.138/2021

OBJETO: Aquisição de bomba centrifuga submersível para o tanque de homoge-
neização de lodo da ETA Leste.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI ME no valor global de R$ 29.400,00. Mogi das Cruzes, em 16 de 
novembro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE ABERTURA
E REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a reabertura do Pregão Presencial 
nº 67/2021 para Registro de Preços para o 
fornecimento parcelado de Ortopolifosfato 
de Sódio. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 08:50h do dia 30/11/2021.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
70/2021 para Registro de Preço para o for-
necimento parcelado de Pedras Portuguesa 
e Pedra Miracema. Os envelopes deverão ser 
entregues até às 08:50h do dia 01/12/2021.

Os Editais completos estão à disposição para 
consulta e impressão no site da Companhia 
Ituana de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.
br/licitacoes, ou diretamente na CIS no qual 
o interessado deverá trazer um CD para có-
pia junto ao Depto. de Compras e Licitações, 
sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 
08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 
16/11/2021. Reginaldo Pereira dos Santos – Di-
retor Superintendente – CIS.

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 22/Dezembro/2021 às 
08:30 hs. Objeto: Contratação de empreitada de 
mão de obra com fornecimento de materiais e 
equipamentos visando a execução da obra de re-
capeamento asfaltico em diversas ruas dos bairros 
Jardim Canaã e Parque Industrial com aplicação 
de C.B.U.Q. faixa III do DER/SP, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico-� nanceiro, me-
morial descritivo e projetos anexos ao edital – Sec. 
Mun. de Obras. Valor total estimado R$ 186.898,46 
– Prazo de Execução: 30 dias - Local de Entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto 
Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Cen-
tro – Diretoria de Compras e Contratos. Outras 
informações no site:  http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 23/Dezembro/2021 às 
08:30 hs
Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas ruas do bairro Vila 
Diniz com aplicação de C.B.U.Q. faixa III do DER/
SP, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico-� nanceiro, memorial descritivo e projetos 
anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras. Valor total 
estimado R$ 306.969,71 – Prazo de Execução: 30 
dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar 
do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras 
e Contratos. Outras informações no site:  http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitan-
te.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 036/2021

Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais vis  ando a 
execução da obra de reforma/readequação da 
E.M. Sylvio Benito Martini (Rua Geraldo Barbo-
sa de Oliveira, 2801, Jd. Sto. Antonio), conforme 
planilhas orçamentárias, cronograma físico � -
nanceiro, e memorial descritivo anexo ao edi-
tal – Sec. Mun. de Educação. Valor estimado: R$ 
1.121.397,86  – Prazo de execução: 150 dias - Data 
Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 06/Dezembro/2021 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura 
dos envelopes: 07/ Dezembro/2021 às 08:30 ho-
ras - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º 
andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 
3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

ABERTURA DE LICITAÇÃO – REDESIGNAÇÃO 
DE DATA

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 640/2021, pro-
cesso 14.724/2021 objetivando o registro de 
preço para aquisição de materiais de serralheria 
para atendimento as unidades escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. Fica redesignada 
a data para o recebimento das propostas para o 
dia 30/11/2021, às 08:30h e abertura a partir das 
08:32h. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Re-
gião de Pirassununga licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, nº 011/2021 – Processo 
nº SEDUC-PRC-2021/48.777, Oferta de Compra 
nº 080329000012021OC00088 Prestação de 
Serviços de Limpeza em Ambiente Escolar, do 
tipo menor preço, a ser realizado por intermédio 
do sistema eletrônico de contratações – BEC/ 
SP.  Edital e Anexos encontram-se disponíveis 
no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br.

DIRETORIA DE ENSINO
- REGIÃO DE PIRASSUNUNGA -
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 A Nesta terça-feira (16), o Mi-
nistério da Saúde anunciou a 
redução do intervalo para a 
dose de reforço da vacina con-
tra Covid. Com isso, o intervalo 
passou de seis para cinco me-
ses após a segunda ou única 
dose do imunizante. A dose 
de reforço está autorizada para 
qualquer pessoa maior de 18 
anos.

“Graças às informações 
que temos dos estudos cien-
tíficos, nós decidimos ampliar 
a dose de reforço para todos 
acima de 18 anos que tenham 
tomado a segunda dose há 
mais de cinco meses”, disse  
o ministro da Saúde Marcelo 
Queiroga.

Antes, o reforço do imuni-
zante estava aprovado apenas 
para os maiores de 60 anos, 
imunossuprimidos e profis-
sionais da saúde. 

O ministro informou que 
o ministério não divulgará ca-
lendário por faixa etária para a 
dose de reforço.

“Acima de cinco meses da 
segunda dose, independen- Ministro Marcelo Queiroga disse que o não divulgará calendário por faixa etária para a dose de reforço

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 

Dose de reforço tem intervalo 
reduzido para cinco meses

NÃO SÓ IDOSOS. Ministério da Saúde anunciou que a nova etapa da dose de reforço contemplará todos os adultos

temente da idade, já se pode 
buscar a sala de imunização”, 
afirmou.

O Ministério da Saúde 
orienta que o reforço do imu-
nizante seja diferente da dose 
tomada anteriormente.

“É preferencial que a dose 
adicional seja com uma vaci-
na diferente. No Brasil usamos 
a Pfizer, mas em um eventual 
desabastecimento pode ser 
usada outra plataforma”, ex-
plicou Queiroga.

BRASIL SUPERA EUA.
O Brasil ultrapassou os Esta-
dos Unidos no percentual de 
vacinados contra a Covid-19. 
É o que mostra o portal Our 
World in Data, vinculado à 
Universidade de Oxford, na 
Inglaterra.

De acordo com a platafor-
ma no dia 14 de novembro, 
59,8% dos brasileiros já esta-
vam com o esquema vacinal 
completo contra a Covid-19. 
Enquanto nos Estados Unidos, 
na mesma data, o índice che-
gou a 57,6%. (GSP)

Governo diz 
que vacina 
agora é de 
duas doses

 A O Ministério da Saúde mu-
dou a orientação sobre a vacina 
contra a Covid fabricada pela 
Janssen. O imunizante, que vi-
nha sendo usado em dose úni-
ca agora passará para o regi-
me de duas aplicações, como 
já acontece com as da Pfizer, 
Astrazeneca e Coronavac.

As pessoas com 18 anos ou 
mais que tomaram esse imu-
nizante também receberão a 
dose de reforço após cinco me-
ses do esquema primário. O 
anúncio foi feito em entrevista 
coletiva do Ministério da Saúde 
nesta terça-feira.

Segundo o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, as pes-
soas que completarem o es-
quema vacinal primário de 
duas doses da Janssen pode-
rão tomar a dose de reforço, 
preferencialmente de outro 
imunizante.

“No início, a recomendação 
é que fosse de dose única. Hoje 
nós sabemos que é necessário 
essa proteção adicional. As pes-
soas que tomaram a vacina da 
Janssen irão tomar a segunda 
dose do mesmo imunizante”, 
disse ele. (FP)

DA JANSSEN

 A O anúncio de filiação de 
Jair Bolsonaro ao PL, de Val-
demar Costa Neto, pode ter 
sido feito de maneira açoda-
da, afirmou o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
que disse ainda que as portas 
de seu partido “nunca estive-
ram fechadas nem posso di-
zer que continuam abertas” 
ao presidente da República.

A filiação de Bolsonaro ao 
PL estava inicialmente mar-
cada para a próxima segun-
da-feira (22), mas foi adiada 
após “intensa troca de men-
sagens” com o presidente na 
madrugada do último do-
mingo (14), segundo Valde-
mar Costa Neto.

Anúncio de Bolsonaro no PL pode ter sido apressado, diz Lira
presidente envolve “muitas 
negociações principalmen-
te com relação aos diretórios 
regionais, aos espaços dentro 
do partido”.

“Eu acho que, neste mo-
mento, o que deve estar 
acontecendo [no PL] é isso. 
Tanto o presidente da Repú-
blica quanto a direção do PL 
devem estar sentando para 
acertar alguns detalhes”.

“Talvez o anúncio tenha 
sido de maneira açodada, 
talvez o anúncio tenha sido 
apressado, talvez o anúncio 
ainda careça de um amadu-
recimento que eu não tenho 
dúvidas de que o Partido Li-
beral e o presidente da Repú-
blica deverão fazer e chegar 
num bom termo com rela-
ção à filiação do presidente.”

Lira afirmou ainda que 
as portas do PP “nunca esti-
veram fechadas nem posso 

Lira foi entrevistado pela 
CNN Brasil em Portugal, 
onde participou do Fórum 
Jurídico de Lisboa. Ele foi 
questionado sobre se ainda 
haveria conversas sobre uma 
eventual migração de Bolso-
naro ao PP. 

O deputado afirmou ser 
filiado do partido e disse não 
participar das discussões, fi-
liações e negociações para as 
composições dos diretórios 
estaduais do PP.

“Não será diferente em re-
lação a uma possível filiação 
ou não do presidente da Re-
pública ao meu partido ou 
a um partido aliado”, disse, 
lembrando que a filiação do 

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) 
afirmou que a filiação de Jair Bolsonaro  
ao PL foi feita de maneira açodada

Presidente da Câmara dos Deputado, Arthur Lira, foi entrevistado 
pela CNN Brasil em Portugal, onde participou de um Fórum Jurídico 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

dizer que continuam aber-
tas” a Bolsonaro e disse que 
a decisão cabia à direção do 
partido. “Como filiado, se for 
uma decisão do partido, es-
tará certo e, se não for, es-
tará certo da mesma forma. 
O partido continua na base 
aliada.”

O adiamento da filiação 
de Bolsonaro ocorreu após 
Valdemar liberar estados, 
como Pernambuco, para 
terem autonomia e atua-
rem como acharem melhor 
nas eleições de 2022, sem o 
compromisso de apoiarem  
Bolsonaro.

Valdemar disse que não 
há data prevista para que 
ocorra o ingresso do presi-
dente na legenda. No domin-
go, o próprio Bolsonaro havia 
dito que considerava difícil 
sua filiação ao PL no dia 22. 
(FP)

 A O ministro da Educação 
Milton Ribeiro negou nesta 
terça-feira (16) que o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
interfira nas provas do Enem 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio).

Na segunda-feira (15), no 
fórum de investimentos em 
Dubai, nos Emirados Árabes, 
o chefe do Executivo comen-
tou a demissão em massa de 
mais de 30 servidores no Mi-
nistério da Educação às véspe-
ras do Enem e disse que a prova 
começa a ter “a cara do gover-
no”. As demissões ocorrem em 
meio a denúncias de censura 
no conteúdo da prova.

Questionado, Ribeiro decla-
rou ser necessário perguntar 
ao presidente o que ele quis 
dizer quando afirmou que a 
prova começaria a ter “a cara 
do governo”, mas ponderou 
diversas vezes que a prova te-

Ministro nega interferência 
de Bolsonaro no Enem

Milton Ribeiro  declarou ser necessário perguntar ao presidente 
sobre a afirmação da prova começar a ter ‘a cara do governo’

ISAC NÓBREGA/PR

nha questões técnicas e não de 
“cunho ideológico”.

“Essa é uma pergunta que 
caberia bem a ele responder, 
porque ele nunca me pediu 
nada, nunca sugeriu nada. En-

tão, eu simplesmente estou 
aqui para desfazer uma narra-
tiva. Ele falou a ‘cara do gover-
no’ porque é o nosso governo. 
Nós temos feito da melhor ma-
neira possível”, afirmou. (FP)

 A Nesta terça-feira (16), hou-
ve uma explosão de gás em 
Lagos, a maior cidade da Ni-
géria. As vítimas fatais são 
quatro adultos, sendo três 
homens e uma mulher, e 
uma criança de 10 anos. A 
Gestão de Emergências Na-
cionais informou que a ope-
ração ainda estava em curso 
durante o fim da tarde desta 
terça, no horário de Brasília.

O acidente ocorreu em 
uma estação de abasteci-
mento de combustível, in-
formou Yemisi Sule, da agên-
cia de gestão de emergências 
do estado de Lagos, à ‘’AP’’.

Na Nigéria as explosões 
de gás são comuns, especial-
mente em Lagos, que tem 
uma população de cerca de 
8 milhões de pessoas.

Em 2020, houve uma ex-
plosão em uma estação de 
combustível que matou oito 
pessoas e derrubou diversos 

Explosão mata 4 
pessoas na Nigéria

edifícios da cidade.
Em julho deste ano, os de-

putados federais da Nigéria 
pediram às autoridades para 
regularem o uso de botijas 
de gás, alertando que o “uso 
continuado de botijas anti-
gas pode provocar explosões, 
especialmente em ambien-
tes pouco controlados”. (GSP)

Na Nigéria, as 
explosões de 
gás comuns, 
especialmente em 
Lagos, a maior 
cidade do País, 
que tem uma 
população de 
cerca de 8 milhões 
de pessoas

Áustria 
inicia novo 
lockdown

 A O governo austríaco deci-
diu impor um lockdown às 
pessoas não vacinadas contra 
o coronavírus, com a aproxi-
mação do inverno e o aumen-
to das infecções na Europa. A 
Alemanha também impõe li-
mites de circulação mais rígi-
dos e o Reino Unido expande 
a aplicação de reforço da vaci-
na para incluir adultos jovens.

Nas últimas semanas, a Eu-
ropa tornou-se novamente o 
epicentro da pandemia. Com 
isso, alguns países voltaram a 
considerar a retomada de res-
trições no período que antece-
de o Natal e ampliaram o de-
bate sobre as vacinas, se elas, 
por si só, são suficientes para 
conter a pandemia.

A chegada do inverno no 
Hemisfério Norte preocupa as 
autoridades, já que o vírus se 
espalha mais facilmente nos 
meses de frio. (AB)

DocuSign Envelope ID: 8FFB917A-423B-47DB-B5DB-2F9B2F33C6BE



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

A6gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

DECRETO Nº4110, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$47.500,00 (quarenta e sete mil e 
quinhentos reais) e dá outras providências. 
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 95/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2021
PROCESSO Nº 12.849/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
95/2021 - PROCESSO Nº 12.849/2021 - OBJETO: Registro de Preço para 
eventual Aquisição de Equipamentos para o Centro de Reabilitação do Kemel, 
em atendimento a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Ferraz de 
Vasconcelos-SP. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
30 de novembro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de 
Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 70/2021. Os 
interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega 
de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações 
pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 16 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

TOMADA DE PREÇOS 13/2021 
Processo 2222//2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 
PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO 

RIBEIRÃO AVECUIA 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – “HABILITAÇÃO” 
e CONVOCAÇÃO para a abertura do envelope nº 02 – 

“PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1. TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA. – HA-
BILITADA 
2. PRÓ-AMBIENTE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA – HABILITADA 
3. M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME – HABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – “proposta” será no dia 18 de 
novembro de 2021, às 09:00hrs., no auditório da Pref. Munici-
pal de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 
– Centro – Porto Feliz/SP 

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 2222/2021, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇOS 16/2021 
Processo 1010//2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE PASSIVOS AMBIENTAIS. 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para a abertura do envelope nº 02 – 

“PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1. TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA. – 
HABILITADA 
2. ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS – 
HABILITADA 
3. IN NATURA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 
EPP – HABILITADA 
4. INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA 
EPP – HABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – “proposta” será no dia 18 de 
novembro de 2021, às 10:30 hrs., no auditório da Pref. Muni-
cipal de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 
– Centro – Porto Feliz/SP 

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 1010/2021, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 64/2021, PROCESSO: 337/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA PACIENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO 
(ADULTOS E ADOLESCENTES), COM COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS ASSOCIADAS OU NÃO AO 
QUADRO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 30/11/2021 as 9h00, LOCAL DA 
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema 
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para 
o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11)4693-8012. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE, 
Prefeito Municipal

A Universidade Federal de São Carlos torna público o Edital nº 001/2021 
para provimento de cargo Técnico-Administrativo em Educação, para 
o campus São Carlos. Maiores informações estão contidas na íntegra 
do Edital, que se encontra a disposição dos interessados no endereço 
https://concursos.ufscar.br.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO CARLOS MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2021
PROCESSO N.º 89/2021

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia escpecialiazados em “tapa buracos”, em vias públicas do 
município, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 17/12/2021 às 9h, 
na rua São João, 288 – Centro – Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 16/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 74/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, de 14-12-2006 e 
suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 07.07.2008 e 4.013 
de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para Registro 
de Preços nº 74/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO”, em face da Adjudicação da Pregoeira com as empresas: 
DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP,  inscrita no CNPJ n.º 60.342.326/0001-29, no valor de 
R$ 646.839,50 (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta 
centavos); MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME,  inscrita no CNPJ n.º 19.849.459/0001-92, 
no valor de R$ 278.553,45 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e 
quarenta e cinco centavos).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do 
Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emis-
são das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/
ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do 
setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus 
respectivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços n.º 74/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 16 de novembro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                  AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 582/2021
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de ribbon e toners.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/12/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/12/2021, às 09h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) pelo endereço eletrônico http:/
www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. Piracicaba, 16 de novem-
bro de 2021.

Maíra Martins de Oliveira Pessini
Chefe da Divisão de Compras

COMUNICADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021
Credenciamento de instituições financeiras bancárias para a prestação de serviços 
de arrecadação de tributos, impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melho-
rias e demais receitas municipais, por meio de DAM – Documento de Arrecadação 
Municipal, com código de barras em padrão FEBRABAN, em suas agências, com 
prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados

Comunicamos que houve alteração no item XIII e XVII, 3.2 do Anexo I e no Parágra-
fo 1º e 2º da Cláusula 14ª do Anexo III. A NOVA versão do Edital já está disponível 
para download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.

Piracicaba, 16 de novembro de 2021.
 

ARTUR COSTA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 388/2021
Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos

Comunicamos que, conforme manifestação técnica e parecer Jurídico 666/2021 da 
Procuradoria Geral, foi julgada PROCEDENTE a impugnação ao edital interposta 
pela empresa MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI.

Comunicamos que houve alteração no Termo de Referência. A NOVA VERSÃO 
do edital já está disponível para download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.

Diante do exposto, informamos que fica marcada a data de abertura e disputa do 
presente Pregão para o dia 10/12/2021 às 08h e 09h, respectivamente.

Piracicaba, 16 de novembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público referente o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, tipo 
MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A APAE DO MUNICÍPIO, em 
ocorrerá em sessão pública na forma eletrônica a partir das 09h00 do dia 30/11/2021, através do site municipal 
www.brodowski.sp.gov.br, junto ao provedor do sistema Fiorilli. Esclarecimentos somente através do e-mail: 
licitacao@brodowski.sp.gov.br. Brodowski, SP, 16 de novembro de 2021. JOSÉ LUIZ PEREZ - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 097/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021.
PROCESSO Nº 15833/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
097/2021 - PROCESSO Nº 15833/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO 
DOS CARNÊS DE IPTU E TAXAS 2022. MODALIDADE: Pregão Presencial - 
DATA DE ABERTURA: 01 de dezembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura 
Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO 
PRESENCIAL: 071/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus 
anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos  
–www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e 
Licitações, no horário compreendido entre 8hs às 17 horas, de segunda à 
sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem 
e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 16 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

EDITAL Nº 096/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021.

PROCESSOS Nº 14881/2021 e 14883/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
096/2021 - PROCESSO nº 14881/2021 e 14883/2021 - OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 
PARA TERCEIRA IDADE FASE 1 (LOTE 01) E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA 
TERCEIRA IDADE FASE 2 (LOTE 02). MODALIDADE: Tomada de Preços 
- ENCERRAMENTO: 07 de dezembro de 2021, às 09:30 horas - DATA DE 
ABERTURA: 07 de dezembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal 
de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, 
sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 
017/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, 
no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
compreendido entre 8hs as às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante 
a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 16 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 17/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público para conhecimento 
de interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do 

Paço Municipal, à Rua 01A, 332, Centro, Santa Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, 
na modalidade Pregão Presencial 17/2021, do tipo menor preço unitário, visando a 
Aquisição De Equipamentos de Informática, por fornecimento integral e a pedido, 
Conforme Especificações Constantes Do Termo De Referência. O edital completo poderá 
ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 horas ou pelo 
site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os documentos 
de habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 01/12/2021 no Paço 
Municipal. A sessão de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 horas. SERÁ 
EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS E QUE CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS 
OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ 
RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO PELA OMS. Santa Gertrudes/
SP, 16 de novembro de 2021. Danielle Zanardi Leão Silva – Pregoeira.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00402/21/05, objetivando a Constituição de Sistema de Registro de 
Preços para Aquisição de Banquetas nas cores Azul - BQ-06, Verde claro - BQ-07 E Laranja - 
BQ-08, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital.
A sessão pública dar-se-á no dia 30/11/2021, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00321, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 17/11/2021, até o momento anterior ao 
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123, Gerência 
de Licitações.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00404/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MÚLTIPLO COM RODÍZIOS PADRÃO AMADEIRA-
DO NAS CORES AZUL CLARO - ME-44, VERDE CLARO - ME-45 E LARANJA - ME-46, ALÉM DE 
MESA DE USO MÚLTIPLO ACESSÍVEL COM RODÍZIOS PADRÃO AMADEIRADO NA COR VERDE 
CLARO - ME-51, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. 
A sessão pública dar-se-á no dia 30/11/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00323, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 17/11/2021, até o momento anterior ao início da ses-
são pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. GERÊNCIA DE LICITAÇÕES.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00253/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Zacarias Anto-
nio da Silva – Atalho Prof. Manuel Jose Pedroso, s/n – Parque Bahia - Cotia , EE Jd. Silvania - Rua 6, 23 
– Jd. Silvania – Embu-Guaçu,  EE Inst. Maria Imaculada  – Est. Da Ressaca, 1121 – Ressaca – Itapecerica 
da Serra, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/12/2021, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00284/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Rogerio 
Levorin   - Rua Café Filho, 436 – Jd. Levorin – Francisco Morato, DER Osasco  – Rua Geraldo Moran, 
271-A – Jd. Umuarama - Osasco, EE Profa Heloisa Carneiro  – Rua Antonio Covello, 58 – Jd. Jabaquara 
- Jabaquara, EE Prof. Eli Urias Muzel  – Rua Monte Alegra, 127 – Jd. Pinheiros – Embu das Artes – EE Dr 
Ubaldo Costa Leite – Rua Jose da Costa Pereira, 70 – Jd. Guarani - Brasilandia, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/12/2021, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00289/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Alm. Custodio 
Jose de Mello - Rua Alicante, 483 – Vila Granada - Penha, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 09/12/2021, às 14:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, juntamen-
te com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que 
preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato 
de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP.
Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei 
Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o 
disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o esta-
belecido no(s) edital(is). - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0047/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se 

acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0047/21, Processo Nº CIAP-2021164153, objetivando 
a contratação de serviços de engenharia para reforma e adaptação de prédio para instalação de elevador acessível no Comando 
de Policiamento Metropolitano (CPAM-3), localizado na avenida Gen. Ataliba Leonel, 1270, SP, com fornecimento total de 
materiais e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 06 de dezembro de 2021, às 14h30, por ocasião da realização 
da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0046/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se 

acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0046/21, Processo Nº CIAP-2021164152, objetivando 
a contratação de serviços de engenharia para reforma e ampliação da Unidade Integrada de Saúde (UIS) e do Núcleo de 
Atenção Psicológica e Social (NAPS) no Comando de Policiamento Do Interior Oito (CPI-8), localizado Avenida Joaquim 
Constantino, 351, Parque Higienópolis, Presidente Prudente/SP, com fornecimento total de materiais e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 06 de dezembro de 2021, às 09h30, por ocasião da realização 
da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os 
componentes da Seção de Finanças.

DocuSign Envelope ID: 8FFB917A-423B-47DB-B5DB-2F9B2F33C6BE
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DECRETO Nº4110, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$47.500,00 (quarenta e sete mil e 
quinhentos reais) e dá outras providências. 
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 95/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2021
PROCESSO Nº 12.849/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
95/2021 - PROCESSO Nº 12.849/2021 - OBJETO: Registro de Preço para 
eventual Aquisição de Equipamentos para o Centro de Reabilitação do Kemel, 
em atendimento a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Ferraz de 
Vasconcelos-SP. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
30 de novembro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de 
Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 70/2021. Os 
interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega 
de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações 
pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 16 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

TOMADA DE PREÇOS 13/2021 
Processo 2222//2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 
PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO 

RIBEIRÃO AVECUIA 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – “HABILITAÇÃO” 
e CONVOCAÇÃO para a abertura do envelope nº 02 – 

“PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1. TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA. – HA-
BILITADA 
2. PRÓ-AMBIENTE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA – HABILITADA 
3. M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME – HABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – “proposta” será no dia 18 de 
novembro de 2021, às 09:00hrs., no auditório da Pref. Munici-
pal de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 
– Centro – Porto Feliz/SP 

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 2222/2021, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇOS 16/2021 
Processo 1010//2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE PASSIVOS AMBIENTAIS. 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para a abertura do envelope nº 02 – 

“PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1. TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA. – 
HABILITADA 
2. ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS – 
HABILITADA 
3. IN NATURA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 
EPP – HABILITADA 
4. INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA 
EPP – HABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – “proposta” será no dia 18 de 
novembro de 2021, às 10:30 hrs., no auditório da Pref. Muni-
cipal de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 
– Centro – Porto Feliz/SP 

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 1010/2021, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 64/2021, PROCESSO: 337/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA PACIENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO 
(ADULTOS E ADOLESCENTES), COM COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS ASSOCIADAS OU NÃO AO 
QUADRO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 30/11/2021 as 9h00, LOCAL DA 
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema 
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para 
o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11)4693-8012. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE, 
Prefeito Municipal

A Universidade Federal de São Carlos torna público o Edital nº 001/2021 
para provimento de cargo Técnico-Administrativo em Educação, para 
o campus São Carlos. Maiores informações estão contidas na íntegra 
do Edital, que se encontra a disposição dos interessados no endereço 
https://concursos.ufscar.br.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO CARLOS MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2021
PROCESSO N.º 89/2021

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia escpecialiazados em “tapa buracos”, em vias públicas do 
município, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 17/12/2021 às 9h, 
na rua São João, 288 – Centro – Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 16/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 74/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, de 14-12-2006 e 
suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 07.07.2008 e 4.013 
de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para Registro 
de Preços nº 74/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO”, em face da Adjudicação da Pregoeira com as empresas: 
DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP,  inscrita no CNPJ n.º 60.342.326/0001-29, no valor de 
R$ 646.839,50 (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta 
centavos); MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME,  inscrita no CNPJ n.º 19.849.459/0001-92, 
no valor de R$ 278.553,45 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e 
quarenta e cinco centavos).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do 
Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emis-
são das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/
ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do 
setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus 
respectivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços n.º 74/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 16 de novembro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                  AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 582/2021
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de ribbon e toners.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/12/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/12/2021, às 09h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) pelo endereço eletrônico http:/
www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. Piracicaba, 16 de novem-
bro de 2021.

Maíra Martins de Oliveira Pessini
Chefe da Divisão de Compras

COMUNICADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021
Credenciamento de instituições financeiras bancárias para a prestação de serviços 
de arrecadação de tributos, impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melho-
rias e demais receitas municipais, por meio de DAM – Documento de Arrecadação 
Municipal, com código de barras em padrão FEBRABAN, em suas agências, com 
prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados

Comunicamos que houve alteração no item XIII e XVII, 3.2 do Anexo I e no Parágra-
fo 1º e 2º da Cláusula 14ª do Anexo III. A NOVA versão do Edital já está disponível 
para download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.

Piracicaba, 16 de novembro de 2021.
 

ARTUR COSTA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 388/2021
Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos

Comunicamos que, conforme manifestação técnica e parecer Jurídico 666/2021 da 
Procuradoria Geral, foi julgada PROCEDENTE a impugnação ao edital interposta 
pela empresa MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI.

Comunicamos que houve alteração no Termo de Referência. A NOVA VERSÃO 
do edital já está disponível para download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.

Diante do exposto, informamos que fica marcada a data de abertura e disputa do 
presente Pregão para o dia 10/12/2021 às 08h e 09h, respectivamente.

Piracicaba, 16 de novembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público referente o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, tipo 
MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A APAE DO MUNICÍPIO, em 
ocorrerá em sessão pública na forma eletrônica a partir das 09h00 do dia 30/11/2021, através do site municipal 
www.brodowski.sp.gov.br, junto ao provedor do sistema Fiorilli. Esclarecimentos somente através do e-mail: 
licitacao@brodowski.sp.gov.br. Brodowski, SP, 16 de novembro de 2021. JOSÉ LUIZ PEREZ - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 097/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021.
PROCESSO Nº 15833/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
097/2021 - PROCESSO Nº 15833/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO 
DOS CARNÊS DE IPTU E TAXAS 2022. MODALIDADE: Pregão Presencial - 
DATA DE ABERTURA: 01 de dezembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura 
Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO 
PRESENCIAL: 071/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus 
anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos  
–www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e 
Licitações, no horário compreendido entre 8hs às 17 horas, de segunda à 
sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem 
e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 16 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

EDITAL Nº 096/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021.

PROCESSOS Nº 14881/2021 e 14883/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
096/2021 - PROCESSO nº 14881/2021 e 14883/2021 - OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 
PARA TERCEIRA IDADE FASE 1 (LOTE 01) E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA 
TERCEIRA IDADE FASE 2 (LOTE 02). MODALIDADE: Tomada de Preços 
- ENCERRAMENTO: 07 de dezembro de 2021, às 09:30 horas - DATA DE 
ABERTURA: 07 de dezembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal 
de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, 
sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 
017/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, 
no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
compreendido entre 8hs as às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante 
a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 16 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 17/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público para conhecimento 
de interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do 

Paço Municipal, à Rua 01A, 332, Centro, Santa Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, 
na modalidade Pregão Presencial 17/2021, do tipo menor preço unitário, visando a 
Aquisição De Equipamentos de Informática, por fornecimento integral e a pedido, 
Conforme Especificações Constantes Do Termo De Referência. O edital completo poderá 
ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 horas ou pelo 
site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os documentos 
de habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 01/12/2021 no Paço 
Municipal. A sessão de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 horas. SERÁ 
EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS E QUE CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS 
OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ 
RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO PELA OMS. Santa Gertrudes/
SP, 16 de novembro de 2021. Danielle Zanardi Leão Silva – Pregoeira.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00402/21/05, objetivando a Constituição de Sistema de Registro de 
Preços para Aquisição de Banquetas nas cores Azul - BQ-06, Verde claro - BQ-07 E Laranja - 
BQ-08, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital.
A sessão pública dar-se-á no dia 30/11/2021, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00321, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 17/11/2021, até o momento anterior ao 
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123, Gerência 
de Licitações.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00404/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MÚLTIPLO COM RODÍZIOS PADRÃO AMADEIRA-
DO NAS CORES AZUL CLARO - ME-44, VERDE CLARO - ME-45 E LARANJA - ME-46, ALÉM DE 
MESA DE USO MÚLTIPLO ACESSÍVEL COM RODÍZIOS PADRÃO AMADEIRADO NA COR VERDE 
CLARO - ME-51, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. 
A sessão pública dar-se-á no dia 30/11/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00323, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 17/11/2021, até o momento anterior ao início da ses-
são pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. GERÊNCIA DE LICITAÇÕES.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00253/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Zacarias Anto-
nio da Silva – Atalho Prof. Manuel Jose Pedroso, s/n – Parque Bahia - Cotia , EE Jd. Silvania - Rua 6, 23 
– Jd. Silvania – Embu-Guaçu,  EE Inst. Maria Imaculada  – Est. Da Ressaca, 1121 – Ressaca – Itapecerica 
da Serra, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/12/2021, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00284/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Rogerio 
Levorin   - Rua Café Filho, 436 – Jd. Levorin – Francisco Morato, DER Osasco  – Rua Geraldo Moran, 
271-A – Jd. Umuarama - Osasco, EE Profa Heloisa Carneiro  – Rua Antonio Covello, 58 – Jd. Jabaquara 
- Jabaquara, EE Prof. Eli Urias Muzel  – Rua Monte Alegra, 127 – Jd. Pinheiros – Embu das Artes – EE Dr 
Ubaldo Costa Leite – Rua Jose da Costa Pereira, 70 – Jd. Guarani - Brasilandia, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/12/2021, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00289/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Alm. Custodio 
Jose de Mello - Rua Alicante, 483 – Vila Granada - Penha, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 09/12/2021, às 14:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, juntamen-
te com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que 
preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato 
de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP.
Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei 
Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o 
disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o esta-
belecido no(s) edital(is). - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0047/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se 

acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0047/21, Processo Nº CIAP-2021164153, objetivando 
a contratação de serviços de engenharia para reforma e adaptação de prédio para instalação de elevador acessível no Comando 
de Policiamento Metropolitano (CPAM-3), localizado na avenida Gen. Ataliba Leonel, 1270, SP, com fornecimento total de 
materiais e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 06 de dezembro de 2021, às 14h30, por ocasião da realização 
da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0046/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se 

acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0046/21, Processo Nº CIAP-2021164152, objetivando 
a contratação de serviços de engenharia para reforma e ampliação da Unidade Integrada de Saúde (UIS) e do Núcleo de 
Atenção Psicológica e Social (NAPS) no Comando de Policiamento Do Interior Oito (CPI-8), localizado Avenida Joaquim 
Constantino, 351, Parque Higienópolis, Presidente Prudente/SP, com fornecimento total de materiais e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 06 de dezembro de 2021, às 09h30, por ocasião da realização 
da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os 
componentes da Seção de Finanças.

A7gazetasp.com.br
Quarta-feira, 17 De novembro De 2021 

TOMADA DE PREÇOS 15/2021 
Processo 3394/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA NA EMEF PROF. ANTONIO 

DE PADUA MARTINS DE MELO. 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, fica o 
resultado como se segue, 

1. ENGEBASE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA. – 
VENCEDORA 

A ata e demais informações estão disponíveis no Portal da Trans-
parência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 
3394/2021, disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à 
Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 
18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021. A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que o Pregão Eletrônico nº 26/2021, destinado a 
contratação de empresa especializada, devidamente licenciada, para prestação de serviço de coleta 
quinzenal, transporte, tratamento e destinação final de resíduos pertencentes aos grupos A (Poten-
cialmente Infectantes), B (Químicos), E (Perfurocortantes) dos serviços de saúde (RSS), Vigilância 
Sanitária, Farmácia Básica e tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) pelo período 
de 12 meses, com data de vencimento para o dia 18 de Novembro de 2021, às 09:00 horas, sendo 
retificado  no presente edital:  1) Fica excluído do edital o item 7.1 letra “f” do Termo de Referência do 
Edital. Como a alteração, não irá alterar a formulação da proposta, fica mantida a data de 18/11/2021 
ás 09:00 horas. Edital completo e Aviso de Retificação do Edital: Setor de Licitações da Prefeitura 
– Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br . Tejupá/SP, 16 de 
novembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO OITAVO ADITAMENTO DE CONTRATO. MODALIDADE:- INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO N. 01/2021. CONTRATANTE:- PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP. CONTRATA-
DA:- EMPRESA AUTO POSTO TEJUPA LTDA EPP. OBJETO:- OITAVO ADITAMENTO DE VALOR DE 
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA E DIRETO DA 
BOMBA PARA O TANQUE, PARA VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TE-
JUPÁ, VISANDO A MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA FRO-
TA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. VALOR DO SÉTIMO ADITAMENTO DE CONTRATO: 
R$ 1.058.636,44 (HUM MILHÃO, CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS 
E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). VALOR DO ADITAMENTO DE CONTRATO A SER ACRES-
CIDO (EM FATOR DO CONSUMO ATÉ A PRESENTE DATA): R$ 36.356,49 (TRINTA E SEIS MIL, 
TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). VALOR TOTAL DO 
OITAVO ADITAMENTO DE CONTRATO: R$ 1.094.992,93 (HUM MILHÃO, NOVENTA E QUATRO MIL, 
NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). A CONTRATANTE 
PAGARA À CONTRATADA PELOS PRODUTOS QUE FOREM FORNECIDOS, PASSARA A SER AS 
IMPORTÂNCIAS DE: R$ 6,48 (seis reais e quarenta e oito centavos) por litro de Gasolina Comum, 
totalizando o valor de R$ 114.428,18 (Cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezoito 
centavos) pela aquisição estimada restante de 17.658,67 litros de Gasolina Comum;  3- R$ 5,36 (cinco 
reais e trinta e seis centavos) por litro de Diesel S10, totalizando o valor de R$ 361.765,00 (Trezen-
tos e sessenta e um mil e setecentos e sessenta e cinco reais) pela aquisição estimada restante de 
67.493,47 litros de Diesel S10; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/01/2021 a 31/12/2021. DURAÇÃO 
DO OITAVO ADITAMENTO DE CONTRATO:- 12/11/2021 a 31/12/2021. DATA DA ASSINATURA DO 
OITAVO ADITAMENTO DE CONTRATO:- 12/11/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 104/2021. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE 
INFORMATICA - EIRELI ME. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021. OBJETO: PRIMEI-
RO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25 % DA QUANTIDADE DO ITEM 01 DO CONTRATO 
N. 104/2021, PARA AQUISIÇÕES DE “EQUIPAMENTOS/MATÉRIAS PERMANENTES” PARA USO 
NO DIA A DIA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO 
DE TEJUPÁ. ITEM / MATERIAIS / QUANT. INICIAL / QUANT. ADITADA (25%) / MARCA / VALOR 
UNIT. / VALOR ADITADO / VALOR TOTAL DO CONTRATO ADITADO. ITEM 1 / Microcomputador - 
Especificações mínimas:  desktop completo contendo placa mãe com som, vídeo e rede integrados, 
Processador com 4 núcleos reais de processamento, memoria DDR4 de 8GB e Hd tipo SSD sata3 
ou M2 de 240Gb, monitor LCD mínimo de 19”, caixas de som, teclado mouse, pad mouse e Filtro de 
linha com protetor de surtos e raios, e Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Original com selo 
de autenticidade (citado em nota fiscal) 1 ano garantia / 04 / + 01 = 05 / GPGOLD / R$ 2.500,00 / R$ 
2.500,00 / R$ 12.500,00. VALOR DO CONTRATO (R$) 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR DO ADI-
TAMENTO DE CONTRATO (R$) 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). VALOR TOTAL DO 
CONTRATO ADITADO (R$) 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS). VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO: 27/08/2021 a 26/08/2022. VIGÊNCIA DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 12/11/2021 
A 26/08/2022. DATA DA ASSINATURA DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 12/11/2021. 
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 034/2021 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE BRAUNA 
E A EMPRESA TORRE FORTE ARAÇATUBA CONSTRUTORA LTDA-ME. ORIGEM DO 
CONTRATO: Tomada de Preço  Nº. 002/2021 e Processo Licitatório/Protocolo Nº. 865/2021. 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal  Nº. 8.666, de 21/06/93 e alterações da Lei 8.883, de 08/06/94. 

OBJETO:O presente contrato tem por objeto à contratação de empresa especializada em infraestrutura 
urbana, compreendendo: pavimentação, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade do 
prolongamento da Avenida Barão do Rio Branco, trechos 01 e 02, seguindo em anexo Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projetos e demais documentos, parte integrante do 
Processo Licitatório. REGIME DE EXECUÇÃO: As obras serão realizadas na forma de Execução Indireta, o 
regime de contratação será Empreitada por Menor Preço Global. PREÇO: Conforme Proposta apresentada 
pela licitante, anexa ao Processo Licitatório/Protocolo que cuida do assunto, os preços de cada serviço se 
encontram demonstrados em sua Proposta de Preços (planilha orçamentária), que totalizam R$ 529.169,00 
(quinhentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e nove reais). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 
12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura (09/11/2021 a 09/11/2022), e a obra, objeto do serviço 
deverá ser executado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da expedição da Ordem de Serviço. . 
Braúna/SP, 09 de novembro de 2021. HEITOR VERDÚ. Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 177/2021 – Pregão Pre-
sencial n° 052/2021-Proc.Adm. nº 11362/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para serviço de manutenção e atualização da 
Seção Legislativa, conforme termo de referência. Data da entrega das 
propostas dia 30/11/2021 às 10:10horas. Edital nº 178/2021 – Pregão 
Presencial nº 053/2021-Proc.Adm. nº9833/2021. OBJETO: Contratação 
de Empresa especializada para prestação de serviços de telecomuni-
cações para implementação, operação, manutenção de link dedicado 
de acesso à internet. Data da entrega das propostas dia 30/11/2021 às 
14:30horas. Edital nº 152/2021 – Pregão Eletrônico nº 063/2021-Proc.
Adm. nº 9660/2021. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de sachês para uso em dietas. Nova Data da entrega das 
propostas dia 30/11/2021 às 10:00horas. Edital nº 179/2021 – Pregão 
Eletrônico  nº 076/2021-Proc.Adm. nº 10493/2021. OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada com fornecimento de material e mão de 
obra para execução de sondagens no sistema Jet Probe e caracteriza-
ção sedimentológica em prospecção de jazidas nas proximidades da 
orla da praia do Perequê - Ilhabela. Data da entrega das propostas dia 
01/12/2021 às 10:00horas. Edital nº 180/2021 – Pregão Presencial nº 
054/2021-Proc.Adm. nº 7335/2021. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual prestação de serviços de controlador de acesso. Data 
da entrega das propostas dia 01/12/2021 às 10:10horas. Os Editais 
completos deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.
ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações pode-
rão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo 
telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência à data da abertura. Ilhabela, 16 de novembro de 2021 – Patrícia 
Aparecida dos Santos de Oliveira - Departamento de Licitações 

Custo desta Publicação R$ 526,80

EDITAL PROCESSO Nº 106/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2021

Objeto o “REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESTINADOS 
PARA O PLANTÃO SOCIAL”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obe-
decer às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento 
das propostas de preços será até o dia 30/11/2021 e o início da sessão 
para disputa de preços será dia 30/11/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprase-
dital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 16 de novembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ, sita à Avenida José Bonifácio, nº 517, Centro, telefo-
ne- fax nº (0XX18) 3371-9500, através da Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Porta-
ria Municipal nº 382/2021 de 13 de setembro de 2021, atendendo a requisição de Contratação de 
empresa para execução de serviços de obras e engenharia, emitida pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Gestão e Tecnologia, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, nos termos das diretrizes contidas na 
Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, bem como pelas condições 
estabelecidas neste Edital, objetivando a Contratação de empresa para a “REFORMA DO PREDIO 
PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARACAI - APRUMA” no Município de 
Maracaí, conforme MEMORIAL DESCRITIVO; PLANILHA ORÇAMENTARIA; CURVA ABC – SER-
VIÇOS; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; MEMORIA DE CALCULO; COMPOSIÇÃO BDI 1 – 
OBRAS; COMPOSIÇÃO BDI 2 – EQUIPAMENTOS; CPU – COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO; 
RESUMO DO ORÇAMENTO; RRT; PROJETO e FICHAS ORÇAMENTÁRIAS; que fi cam fazendo 
parte integrante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº I – Habilitação (Documenta-
ção) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á até o dia 02 de dezembro de 2021, tendo a sua abertura 
às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª feira, das 
09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio, nº 517, neste municí-
pio, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 16 de novembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 
76/2021, para AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. Os envelopes deverão 
ser entregues até às 08h50min, com abertura às 09h00min do dia 02/12/2021. O Edital 

completo está à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.gov.br, ou di-
retamente na Prefeitura no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao Depto. Central 
de Compras, sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/SP, das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min às 16h00min. Itu, 16/11/2021. Adauto Gonçales. Secretário Municipal de Educação.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 084/2021 - Processo nº 274/2021-DG/MP. Acha-se reaberto no Ministério Público do 
Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 084/2021 – Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00078 - Processo nº 274/2021-DG/MP, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de café torrado moído e em grãos. Em cumprimento ao artigo 48, inciso III, da 
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, a quantidade total licitada do item "café especial superior, torrado e 
moído" foi dividida em cota principal (item 01) e cota reservada (item 02): a) No tocante ao item 01 ("café especial superior, torrado e 
moído" / cota principal), poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Estadual que estejam registrados no 
CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos, 
tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro; b) No tocante ao 
item 02 ("café especial superior, torrado e moído" / cota reservada), apenas poderão participar os interessados que estejam registrados no 
CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos, 
tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro e que sejam 
considerados, nos termos da lei, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas 
no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007. No tocante ao item 03 ("café especial gourmet, torrado em grãos uniformes"), em cumprimento ao artigo 
48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, apenas poderão participar os interessados que estejam 
registrados no CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de 
procedimentos eletrônicos, tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido 
Cadastro e que sejam considerados, nos termos da lei, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as 
condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007. O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos 
endereços eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 30/11/2021, às 11:30 horas. Data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica: 17/11/2021. Comissão Julgadora de Licitações, em 16 de novembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 431/2021

Processo Administrativo nº 147000/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos 
executivos, sem motorista e sem combustível, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 194.295,48 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e cinco 
reais e quarenta e oito centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 30 de novembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 30 de novembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 30 de novembro de 2021 a partir das 9 horas.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico nº 359/2021.
Processo Administrativo nº 133477/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação para 
a interligação lógica de Rede entre pontos relacionados e distribuídos, conforme edital e seus anexos.
André Almeida Morais, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são 
inerentes, REABRE o edital da licitação em epígrafe com novas datas conforme segue:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de novembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de novembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de novembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Reinício de Disputa de Preços
Pregão Eletrônico nº 355/2021
Processo nº 132057/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelho CPAP básico, CPAP com alívio 
expiratório e ajuste automático de pressão e BIPAP para atendimento judicial, conforme edital 
e seus anexos.
Paulo Augusto Saraiva, Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe são inerentes, informa aos
participantes do Pregão Eletrônico nº 355/2021, Processo nº 132057/2021, nova data para 
reinício da disputa de preços dos lotes remanescentes, devido a problemas de ordem técnica, 
conforme segue:
REINÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 de novembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021
Paulo Augusto Saraiva

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Reinício de Disputa de Preços
Pregão Eletrônico nº 372/2021
Processo nº 134900/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de sacos plásticos, conforme edital e seus anexos. 
Aline Patrícia de Jesus Francisco, Pregoeira, no uso das atribuições que lhe são inerentes, 
informa aos participantes do Pregão Eletrônico nº 372/2021, Processo nº 134900/2021, nova 
data para reinício da disputa de preços dos lotes remanescentes, devido a problemas de ordem 
técnica, conforme segue:
REINÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 19 de novembro de 2021 a partir das 09 horas.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021
Aline Patrícia de Jesus Francisco

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 359/2021
Processo Administrativo nº 133477/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
telecomunicação para a interligação lógica de Rede entre pontos relacionados e distribuídos, 
conforme edital e seus anexos.

Comunicamos aos interessados que, ficam suspensos, sine die, todos os atos deste certame.
Comunicamos ainda, que os novos atos serão oportunamente divulgados pelos meios oficiais.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021.
André Luis da Silva

Diretor do Departamento de Materiais e Licitações

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Tomada de Preços nº 05/2021
Processo Administrativo nº 118426/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração, desenvolvimento e 
detalhamento de todos os projetos para construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
Ribeirão Verde, conforme descrito em Edital e seus anexos. 
Comunicamos aos interessados que, ficam suspensos, sine die, todos os atos deste certame. 
Comunicamos ainda, que os novos atos serão oportunamente divulgados pelos meios oficiais.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico nº 323/2021
Processo Administrativo nº 128156/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
manutenção corretiva no abastecimento de água interna do Parque Permanente de 
Exposições, incluindo painéis elétricos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 657.271,21 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e setenta e um 
reais e vinte e um centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 29 de novembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 30 de novembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 30 de novembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 30 de novembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026409-98.2019.8.26.0114 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). EDUARDO 
BIGOLIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANDOVAL ALENCAR DA SILVA, RG 8367172, 
CPF 013.262.758-28, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Liceu Coração de Jesus. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$14.119,99, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Campinas, aos 04 de outubro de 2021. 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1008808-02.2016.8.26.0362. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível 
Obrigações Requerente: A Rossi & Filhos Ltda (J. V. Rossi & Filhos Ltda) Requerido: Gisele Trevisan Teixeira -ME. 
Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1008808-02.2016.8.26.0362. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cí 
vel, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr. Roginer Garcia Carniel, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Gisele Trevisan Teixeira-ME, CNPJ 07.768.949/0001-85, com endereço à Rua Vereador Avelino de Moraes, 271, 
Jardim Novo I, CEP13847-240, Mogi Guacu-SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de A Rossi & Filhos Ltda (J. V. Rossi & Filhos Ltda), alegando em síntese que entre a data de 16/02/2015 à 
23/02/2015 vendeu a ré diversas mercadorias, representadas por variadas notas fiscais, totalizando o valor de R$ 
726,00(setecentos e vinte e seis reais)que atualizado até agosto/2016 representa o montante de R$ 987,18 (nove 
centos e oitenta e sete reais e dezoito centavos),e que não foram quitadas até a pre sente data. Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação pro  posta e 
para que, no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação o, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial, nos termos do art. 
257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Adv; Paulo Henrique 
Vasconcelos (OAB120065)  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009664-69.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara  
Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
herdeiros ou sucessores do ESPOLIO DE DECIO SANTOS RINALDI, bem como a terceiros interessados, que lhes foi proposta 
uma ação de Adjudicação compulsória - Procedimento Comum Cível, por parte de EDINEI CONSOLMAGNO, DYLNEI 
CONSOLMAGNO NETO, DYLMÉIA CONSOLMAGNO GAMBARO e EDYLMA CONSOLMAGNO, alegando em síntese: serem 
herdeiros de DYLNEI CONSOMAGNO e sua mulher EDMÉIA CARDINALI, já falecidos, o qual adquiriram por promessa de 
compra e v enda e cessões de direito, o apartamento nº 14 do Condomínio Edifício Adônis, localizado na Avenda Presidente 
Wilson nº 166, em Santos-SP, do qual vem requerer adjudicação compulsória. Encontrando-se os herdeiros ou sucessores, bem 
como terceiros interessados, em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 14 de setembro de 2021.  

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 30 dias. Proc. 1011291-34.2016.8.26.0223. O Doutor Ricardo Fernandes Pimenta Justo, Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível do Guarujá/SP. Faz saber a CYANNA CARVALHO DIAS, CPF. 137.147.831-72, que CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO L’AEC EN CIEL, ajuizou ação de EXECUÇÃO, para cobrança da quantia de R$ 37.524,10 (10/16), oriunda de 
despesas condominiais vencidas. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague a quantia devidamente atualizada, com os honorários advocatícios de 10% reduzidos pela metade, sob 
pena de penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, podendo apresentar embargos em 15 dias, ou no 
mesmo prazo, reconhecendo o crédito depositar 30% do valor em execução e requerer o parcelamento do saldo devedor em 6 
vezes, com juros de 1% ao mês. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o edital, afixado e publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS.O MM.Juiz de Direito da 12ªVara Judicial,do Foro de Santos,Estado de São Paulo, Dr. 
Fernando de Oliveira Mello,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, 
que nos autos do processo nº1009671-61.2021.8.26.0562 que neste juízo tem curso,processo de Adjudicação Compulsória do 
imóvel sito na rua Presidente Franklin Delano Roosevelt n°66,em São Vicente,promovido pelo ESPÓLIO DE ALEXANDRE NEVES 
TEIXEIRA, representado por sua Inventariante Lúcia Sueli Cogo, no qual são réus CACILDA CARVALHO DE SOUZA VARELLA; 
FERNANDO CARVALHO DE SOUZA VARELLA, proprietário e sua mulher ANÁLIA MARIA PATTI DE SOUZA VARELLA; LUIZ 
CARVALHO DE SOUZA VARELLA, casado com MARIA BEATRIZ NEUBER SOUZA VARELLA e o Espólio de AMYNTHAS 
CARVALHAES, ou ainda seus Espólios e cônjuges, se casados forem, todos de qualificação atual ignorada, sem registros 
conhecidos de RG ou de CPF; e como estejam o em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-los pessoalmente, nestas 
condições foi deferida a citação pelo presente Edital, para comparecerem em Juízo para promoverem as defesas que tiverem, 
ficando notificados dos ulteriores termos do processo, ao qual deverão comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 06 de setembro de 2021 

EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo 20dias. Proc. 1017951-89.2019.8.26.0562. A Doutora Lívia Maria de Oliveira Costa, Juiz de Direito da 
9ªVara Cível da Comarca de Santos/SP.Faz saber a NELSO ZENI JUNIOR,CPF. 018.181.368-80,que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
LE CLUB RESIDENCE, ajuizou uma ação de COBRANÇA, objetivando a quantia R$ 24.915,55 (08/19), oriunda de despesas 
condominiais atrasadas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, venha oferecer contestação, sob pena de revelia, nesse caso sendo nomeado curador especial (art. 257, inc. 
IV do NCPC), sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0033499-12.1998.8.26.0562. O Doutor José Alonso Beltrame Junior, Juiz de Direito 
da 10ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber a EDUARDO BUAIS DE FARIAS ( CPF 249.060.318-38 ), que nos autos da ação 
Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por JAURO DIAS BELLO SOBRINHO, procedeu-se a penhora 
sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 59.635,00. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a intimação da 
penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o 
feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1024103-22.2020.8.26.0562. O Doutor Carlos Ortiz Gomes, Juiz de Direito da UPJ 9ª 
a 12ª Varas Cíveis de Santos/SP. Faz saber a ARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ. 46.191797/0001-52, que 
ELISA VITÓRIA OLIVEIRA CABARITI, ajuizou uma ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, objetivando a outorga da escritura 
definitiva do apartamento 91, Edifício Kainara, com endereço na Rua Osvaldo Cruz nº 92, Santos-SP, localizado no 9º andar ou 
11º pavimento, com a área área total de 368,7979m². Registrado sob matrícula nº 26.867 no 2º CRI - Santos-SP. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, contestem a ação, , 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pela autora. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008318-44.2005.8.26.0568 O (A) 
MM. Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, 
Dr. (a). GUILHERME MARTINS DAMINI, na forma da Lei etc. FAZ SABER a (o) LUIZ ANTONIO 
BATISTA, Brasileiro, Casado, Agricultor, RG 4890919, CPF 080.670.316-49, com endereço à Rua 
Joaquim Nunes Filho, 290, Jardim Nova São Joao, CEP 13874-132, São João da Boa Vista - 
SP e MARCIA CRISTIANA DIAS BATISTA, Brasileira, Solteira, Professora, RG 22672417, CPF 
285.149.468-62, com endereço à Rua Joaquim Nunes Filho, 290, Jardim Nova São Joao, CEP 
13874-132, São João da Boa Vista - SP, que na ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Cooperativa de Credito Rural da Região da Mogiana Sicoob Credisan, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, efetuem o recolhimento das custas finais 
do processo acima mencionado no importe total de R$ 138,05 (Cento e trinta e oito reais e cinco 
centavos) (Valor mínimo referente a 05 UFESP’s), em guia GARE (cód. 230-6) (portaldecustas.
tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/inicial), sob pena de ser inscrito (a) na Dívida Ativa Executiva 
Estadual. (VALOR ESTE QUE DEVERÁ SER PAGO UMA ÚNICA VEZ, NÃO IMPORTANDO O Nº 
DE EXECUTADOS) Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista, aos 18 de maio de 2021. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA CAROLINA
BIANCO, REQUERIDO POR LUCÍLIA BIANCO SILVA - PROCESSO Nº1111713-90.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Wipfli, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
19/04/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA CAROLINA BIANCO, CPF 041.624.388-62, RG nº 6.349.206-
4, solteira, brasileira, do lar, nascida em 03 de novembro de 1953, filha de Affonso Bianco Filho e Alzira Maria Antão
Bianco, portadora de demência não especificada, F03 pela CID 10, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, e nomeada como CURADORA, em caráter
DEFINITIVO, a Sra. Lucília Bianco Silva, CPF 006.013.628-61, RG 6.349.204-0, brasileira, viúva, aposentada. O
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.

2ª Vara Cível, do Foro de São Sebastião-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, 
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004309-71.2019.8.26.0587 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Sebastião, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Guilherme Kirschner, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, espólios e/ou sucessores, que Alvaro Machado 
ajuizou ação de USUCAPIÃO, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Braz Fidélis Moreira, nº 
36 e nº 38, Bairro e Distrito de Maresias, comarca de Sebastião-S, identificados pela prefeitura local, 
sob os números 3133.223.1386.0044.0000 e 3133.223.1386.0069.0000 que perfaz a área de 
1026,15m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sao Sebastiao-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005837-81.2009.8.26.0176. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELISMAR FERREIRA, RG 803853, CPF 930.566.567-53, com endereço à
Estrada de Itapecerica, 389, casa 01, Vila das Belezas, CEP 05835-003, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda,
alegando em síntese: o recebimento de R$ 23.781,53 (Maio/2009), representada por nota promissória correspondente
ao saldo de financiamento que concedeu ao requerido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Embu das Artes, aos 28 de outubro de 2021.

3ª VARA CÍVEL DE MOGI DAS CRUZES - Av. Candido Xavier de Almeida e
Souza, 159 - sala 159 - Vila Paternio - CEP 08780-912 - fone: (11) 2823.8238 -
E-mail: mogicruzes3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 dias.
Processo nº 0010500-42.2005.8.26.0361. O MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
do foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr. FABRICIO HENRIQUE
CANELAS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a PAULA FERRAZ RAMOS, RG
276994528, CPF 251.859.368-35, e MARCELO FERRAZ RAMOS, RG 211109423,
CPF 095.301.688-96, HERDEIROS de REINALDO RAMOS - ESPÓLIO, que lhe
foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de
CONTRATIL EMBALAGENS LTDA., oriunda da uma duplicata nº 010327, emitida
em 10.01.2005 e vencida em 14.02.2005, para que pague o valor de R$13.160,43
- setembro/2015, devidamente atualizado, no prazo legal, sob pena de prosse-
guimento da execução com a imedianta penhora e avaliação de bens. Encon-
trando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada as
suas CITAÇÕES por EDITAL, para os atos e termos da EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL e para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, paguem o valor devido, caso em que os
honorários serão reduzidos pela metade ou apresentem EMBARGOS À EXECU-
ÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias ou ainda, neste mesmo prazo, poderão os
executados requerer lhes seja analisado o favor legal previsto no artigo 916 do
CPC, reconhecendo a dívida e comprovando o depósito de 30 % (trinta por cento)
do valor do total exequendo, inclusive custas e honorários advocatícios e que lhe
seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não havendo manifesta-
ção dos executados prosseguirá e execuação em ulteriores efeitos. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034326-23.2009.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FHG Transportes Ltda ME CNPJ: 21.507.039/0001-70 (na pessoa de seu
representante legal), que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa da executada Maria
Aparecida Greda CPF: 993.366.858-72, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica Inversa,
ajuizada por Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - São Luis CNPJ: 33.544.370/0014-63.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, manifeste e apresente provas
cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 24 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004227-42.2017.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA, na forma
da Lei, FAZ SABER a EVANDRO BENEDITO DE MORAES que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda, objetivando o recebimento de R$
330.591,20 (até outubro de 2017), representado pelo saldo devedor dos Grupos de Consórcio identificado pelo Grupo
20110 - Cota 00539-00; Grupo 11105 – Cota 0427-00 e Grupo 20804 - Cota 422, administrado pela exequente.
Encontrandose ele em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por
EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias a fluir após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em) o pagamento
do valor apontado, devidamente corrigida. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, § 1º
do NCPC, em caso de pagamento no prazo estipulado, o valor dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a
oposição de embargos pelo(a)(s) executado(a)(s) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital.
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)(s) exequente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por
cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão)
requerer que lhe(s) seja(m) permitido(s) pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda,
inadimplemento das parcelas poderão acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além
de outras penalidades previstas em lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 21 de setembro de 2021.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE LIMEIRA / SP 
- Edital de 1ª e 2ª Praça do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais 
interessados na lide e INTIMAÇÃO do executado COOPERHAF – COOPERATIVA 
HABITACIONAL FORTALEZA (CNPJ: 03.988.471/0001-48), extraída dos autos da 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL, promovida 
por ROQUE IMÓVEIS LTDA (CNPJ: 52.153.285/0001-02). Processo nº 0024615-
26.2007.8.26.0320. O DR. RILTON JOSE DOMINGUES, Juiz de Direito da 2ª Vara 

Cível do Foro de Limeira / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento 
tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regula-
mentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 
233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através 
da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.
fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início 
no dia 22/11/2021 às 15:00 horas e com término no dia 25/11/2021 às 15:00 horas, entregando-o a quem mais 
der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início 
no dia 25/11/2021 às 15:01 horas e com término no dia 15/12/2021 às 15:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª 
Praça, será aceito lance de no mínimo 60% da avaliação conforme o art. 885, parágrafo único - O juiz da execução 
estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. 
BEM: TERRENO COM 4.064,08M² - IMÓVEL: Área Reservada 2, localizada no Bairro da Lagoa Nova, desta 
cidade, que assim se descreve: “tem início no ponto 9, localizado na divisa da Área de Rua 02, a ser doada 
com o alinhamento de divisa do Sítio Tatuíbi - Gleba A, deste segue em linha reta com uma distância de 58,25 
metros até o ponto 15; deflete à direita e segue em linha reta com uma distância de 64,16 metros até o ponto 14; 
deflete à direita e segue em curva num desenvolvimento de 11,39 metros até o ponto 13;deste segue em linha 
reta com a distância de 45,11 metros até o ponto 12; deflete à direita e segue em curva num desenvolvimento 
de 18,07metros até o ponto 11, deste segue em linha reta com uma distância de 35,65 metros até o ponto 
10; deflete à esquerda e segue em curva num desenvolvimento de 23,74 metros até o ponto 9, ponto inicial, 
confrontando do ponto 15 ao ponto 09 com a Área de Rua 2, a ser doada perfazendo uma área de terras de 
4.064,08metros quadrados”. Cadastrada na Prefeitura Municipal local na quadra 3995, unidade 001. Matrícula 
47.157 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo 
pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial corres-
pondente a R$ 1.080.241,00 (outubro/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o 
pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS 
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: 
juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo 
/ SP. Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel 
e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 
endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. DR. RILTON JOSE DOMINGUES - Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de 
Limeira.WWW.FVLEILOES.COM.BR 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 41ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL / 
SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do Imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais 

interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados JOÃO ALFREDO MACHADO JUNIOR (CPF: 919.510.628-68) e 
ARLETE MARIA CASTRO MACHADO (CPF: 280.731.368-05), extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTU-
LO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO, promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO PRETO (CNPJ: 
54.198.898/0001-70). PROCESSO: 1119399-41.2016.8.26.0100. O DR. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, Juiz de Di-
reito da 41ª Vara Cível do Foro Central Cível / SP, na forma 1da lei, , FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou 
dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do 
CPC, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora IMPACTO LEILÕES (www.
impactoleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com 
início no dia 22/11/2021 às 11:00 horas e com término no dia 25/11/2021 às 11:00 horas, entregando-o a quem mais 
der valor igual ou superior ao da avaliação 1atualizada, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com 
início no dia 25/11/2021 às 11:01 horas e com término no dia 15/12/2021 às 11:00 horas, onde será aceito lance de 
60% do valor atualizado da avaliação, Conforme art. 885 - O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições 
de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. IMÓVEL: CONJUNTO PARA ESCRITÓRIO Nº 31, NO 3º AN-
DAR OU 4º PAVIMENTO DO edifício ouro preto, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio nº 2.466, no 25º subdistrito 
Jardim Paulista, com a área útil de 41,71m², área comum de 15,70m², área total de 57,41m², e quota ideal no terreno 
de 1,412%. Contribuinte nº 009.077.0460-3. Matrícula 18.926 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Termo 
de Penhora (fls. 90): Formalizado em 19/01/2018. Fiel Depositário: Foi nomeado depositário fiel o executado João 
Alfredo Machado Junior RG: 4.458.594. Avaliação (fls. 171/209): R$ 260.000,00 em julho/2021). DO VALOR MÍNIMO 
DA VENDA DO BEM – No segundo pregão o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado 
da avaliação judicial correspondente à R$ 160.886,00 (outubro/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arre-
matante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor 
da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do 
Tel.: (11) 9.9147-8616 ou e-mail: juridico@impactoleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS E DEMAIS INTERESSADOS, 
INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos 
seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á 
feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. MARCELO AUGUSTO 
OLIVEIRA - Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central Cível / SP. WWW.IMPACTOLEILOES.COM.BR 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL RESUMIDO, NOS TERMOS DO ART. 887 § 3°, DO CPC EXPEDIDO NOS AUTOS DA 
FALÊNCIA DE ROMALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. - CNPJ sob nº 09.560.985/0001-84 - PRO-
CESSO Nº 3001349-89.2013.8.26.0629, DOS BENS MÓVEIS ARRECADADOS E AVALIADOS, E DE INTIMAÇÃO DA 
FALIDA E DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, 
DAS FAZENDAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DOS CREDORES HABILITADOS, EVENTUAIS OCUPAN-
TES E/OU POSSUIDORES DO(S) BENS, ADVOGADOS E DEMAIS INTERESSADOS. LEILÃO DEVIDAMENTE AUTO-
RIZADO PELA DOUTORA RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMAR-
CA DE TIETÊ, que FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos do processo em epígrafe, sendo designada a venda dos bens abaixo descritos, 
através de alienação judicial, sendo os lanços captados de forma eletrônica e presencial simultaneamente. DO LEILÃO: 
Ocorrerá através de leilão híbrido, online e presencial simultâneo, a livre escolha do ofertante e em igualdade de 
situação, sendo online pelo website www.lanceja.com.br, e presencial no escritório da Leiloeira, no Município de 
Santo André/SP, na Rua Laura, nº 138 – Centro, sendo realizada em 03 (três) etapas, 1ª, 2ª e 3ª chamadas. Considerar 
Horário de Brasília/DF. A 1ª CHAMADA, terá início as 14h00 do dia 03/12/2021 para lances online, ENCERRANDO-SE 
no dia 17/12/2021 a partir das 14h00 online e presencial simultâneo, sendo a venda pelo valor de 100% da avaliação 
atualizada, não havendo licitantes inicia-se de imediato a 2ª chamada à partir das 14h01, ENCERRANDO-SE NO DIA 
03/02/2022 a partir das 14h00, de forma online e presencial, admitindo-se lances a partir de 50% do valor da avaliação 
atualizada. Não havendo licitantes inicia-se de imediato a 3ª chamada a partir das 14h01, ENCERRANDO-SE NO DIA 
17/02/2022 a partir das 14h00, de forma online e presencial, onde serão aceitos lances por qualquer preço/melhor 
oferta, nos termos do Art. 142, § 3º -A, III, da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020. - DO(S) BEM(NS): LOTE 
ÚNICO –  BENS MÓVEIS, vendidos no estado em que se encontram, abrangendo TEARES E BENS MÓVEIS DIVER-
SOS, discriminados por Item, Quantidade, Descrição do Bem, Estado de Conservação e Valor Unitário: (I) TEARES E 
BENS MÓVEIS DIVERSOS: (1) 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/BR, com 102 alimentadores, diâmetro “32”, REGULAR, 
R$ 12.800,00; (2) 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/BR, com 102 alimentadores, diâmetro “32”, REGULAR, R$ 12.800,00; 
(3) 01 Tear Circular Orizio, Interlock, com 97 alimentadores, Regular, R$ 7.680,00; (4), 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/
BR, com 102 alimentadores, diâmetro “32”, REGULAR, R$ 12.800,00; (5) 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/BR, com 102 
alimentadores, diâmetro “32”,  REGULAR, R$ 12.800,00; (6) 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/BR, com 102 alimentado-
res, diâmetro “32”, REGULAR, R$ 12.800,00; (7) 01 Tear Circular Orizio Modelo CMO/2, com 72 alimentadores, diâmetro 
“30”, REGULAR, R$ 7.680,00; (8) 01 Conjunto de Gaiolas para Teares, REGULAR, R$ 1.280,00; (10) 01 Impressora 
Marca Xerox, Modelo Workcenter C2424,  REGULAR, R$ 486,40; (11) 01 Impressora Matricial, Marca Epson, REGULAR, 
R$ 51,20; (12) 01 Bicicleta Vermelha, Modelo Ceci, REGULAR, R$ 132,00; (13) 01 Bicicleta Azul, Modelo Barra Forte, 
REGULAR, R$ 103,84; (15) 01 Mesa “L” de Madeira com canto arredondado, REGULAR, R$ 396,00; (16) 02 Cadeira 
Giratória Revestida em Tecido, REGULAR, R$ 79,36; (17) 01 Balcão para Recepção cor branca, REGULAR, R$ 267,84; 
(18) 01 Ventilador, REGULAR, R$ 12,32; (20) 01 Escada Metálica de abrir com 5 degraus, REGULAR, R$ 21,23; (23) 01 
Cofre, REGULAR, R$ 103,84; (24) 01 Balcão de Aço com aproximadamente 2 metros, REGULAR, R$ 341,25; (25) 01 
Balança Filizola com coluna Modelo 30 - 3C, REGULAR, R$ 63,49. Venda no estado em que se encontram. Valores para 
agosto de 2020. (II) BENS MÓVEIS DIVERSOS - Sucatas: (9), 01 Boiler para Aquecimento de Água Marca Delsol e Placa 
de Aquecimentos Solar, SUCATA, R$ 56,00; (14) Itens de Mobiliário contendo 1 armário de madeira, 2 portas cor bege, 
1 mesa de escritório de madeira com cinza com três gavetas, 1 mesa de escritório de madeira com branca com duas 
gavetas, 1 bancada com branca desmontada, 1estante com 3 divisórias cor tabaco, SUCATA, R$ 35,00; (19) 13 Pneus 
Diversos, SUCATA, R$ 52,50; (21) 18 Suportes Metálicos, SUCATA, R$ 7,00; (22) 02 Ares Condicionados de Janela, 
SUCATA, R$ 7,00. Venda no estado em que se encontram. Valores para agosto de 2020. Avaliação Total do Lote Único 
– Bens Móveis, soma dos itens (I) e (II) supra, de R$ 82.856,26 (oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 
vinte e seis centavos), agosto/2020. AVALIAÇÃO TOTAL ATUALIZADA DO LOTE ÚNICO DE R$ 92.922,61 (noventa e 
dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), outubro/2021, pela Tabela Prática TJ/SP. As 
avaliações serão atualizadas nas datas dos referidos leilões, pela Tabela Oficial atualizada aplicável nos cálculos judiciais 
comuns do TJ/SP.  - LOCALIZAÇÃO DOS BENS: - Conforme laudo de avaliação patrimonial homologado de fls. 681/707, 
a vistoria foi realizada nos dias 10/06 e 10/07 do ano de 2020, na empresa I - Capelini Malhas e Tecidos, localizada na 
Rua Velho Ramal, 560, Distrito Industrial, Cerquilho/SP, onde estão localizados os TEARES (subitens 1 a 7 do item 
I do Lote Único); e na Rua Francisco de Toledo, 815, Tietê/SP, local em que estão localizados os DEMAIS BENS 
MÓVEIS DIVERSOS detalhados acima. Visitas agendadas no e-mail visitacao@lanceja.com.br. A arrematação judicial 
do “bem imóvel”, será LIVRE DE ÔNUS e de toda e qualquer sucessão universal do Arrematante nas obrigações 
do devedor, inclusive fiscais e trabalhistas. - PAGAMENTO(S) DA ARREMATAÇÃO: À vista em ATÉ 24 HORAS do 
encerramento do leilão, independentemente da Homologação Judicial. Comissão Leiloeira 5% sobre a arrematação a vis-
ta, em até 24 horas do encerramento do leilão. Da Proposta - apresentar proposta para pagamento parcelado desde que, 
prévia e devidamente, cadastrado e habilitado no website (www.lanceja.com.br), endereçado ao e-mail juridico@lanceja.
com.br (Art. 895, I e II do CPC), pagamento entrada/sinal de no mínimo 25% da arrematação pago em até 24 horas do 
encerramento do Leilão. O lance a vista prevalecerá sobre o parcelado. O(s) Lance(s)/Ofertas realizado(s) tem caráter 
de irrevogabilidade e irretratabilidade em relação ao(s) Proponente(s). Outras informações, matrícula atualizada, Laudo 
de Avaliação, regras de participação, penalidades, impugnações e, EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NA ÍNTEGRA, nos 
termos do Art. 887 § 2°, do CPC, no portal eletrônico www.lanceja.com.br. Leilão conduzido pela Leiloeira Oficial e 
Rural, nomeada nos autos, CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, Leiloeira Oficial e Rural, JUCESP sob nº 661, 
Tels.: (11) 4425-7652 / 4426-5064 / 2988-6929, e-mail: juridico@lanceja.com.br.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.  
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI 9.514/97
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RC8 ADMINISTRAÇÃO SPE LTDA, com sede em São Paulo/
SP, na Alameda Santos Dumont, 211, Sala 801, Cerqueira Cesar, CEP: 01419-000, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 24.774.458/0001-66, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel com 
Parcelamento de Preço e Alienação Fiduciária em Garantia, firmado em 14/06/2019, no qual figuram como 
Fiduciantes: GIÉDRE SUÉLLEN PEREIRA BERTOLDO FURUSHIMA, brasileira, promotora, nascida em 
27/11/1992, portadora da cédula de identidade nº 35.276.698-0, expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 409.443.378-30, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77 
com THIAGO FURUSHIMA FREITAS, brasileiro, vendedor, nascido em 22/12/1992, portador da cédula de 
identidade nº 48.840.672-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.558.318-20, residentes 
e domiciliados na Rua Chimbo Attusi, nº 3-86, Núcleo Residencial Presidente Geisel, Bauru/SP, levarão a 
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
no dia 22 de novembro de 2021 às 09h15, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 212.711,16 (Duzentos e doze mil, setecentos e onze reais e dezesseis centavos), 
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo 
IMÓVEL UM TERRENO situado na Rua 7, correspondente ao lote 22 da quadra I do loteamento denominado 
FLORATTA NAÇÕES RESIDENCIAL, na cidade de Bauru-SP, com área de 324,40 m², cujo roteiro perimétrico 
inicia-se num ponto cravado na sua divisa com o lote 23 no alinhamento da Rua 7, distante 79,10 metros 
mais a curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 13,74 metros da esquina da Rua 3, deste ponto 
inicial segue em linha reta a distância de 30,02 metros até o outro ponto, confrontando com o lote 23; 
deflete à direita formando um ângulo interno de 90°00’00” e segue em linha reta a distância de 11,00 metros 
até outro ponto, confrontando com a Rua 8; deflete à direita formando um ângulo interno de 90°00’00” e 
segue em linha reta a distância de 28,98 metros até o outro ponto, confrontando com o lote 21; deflete à 
direita e segue em curva com o raio de 1007,00 metros e desenvolvimento de 11,05 metros pelo alinhamento 
da Rua 7 até o ponto inicial da presente descrição. Imóvel devidamente matriculado sob nº 125.521 do 2º 
Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Recai sobre o imóvel o Processo n° 1023186-84.2021.8.26.0071 
- 4ª Vara Cível - Foro de Bauru - Comarca de SP e Processo n° 1027638-40.2021.8.26.0071 - 4ª Vara Cível 
- Foro de Bauru - Comarca de SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 4/3727/22. OBS.: Ocupado. Desocupação por 
conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 07 de dezembro de 2021 às 15h00 para realização do SEGUNDO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 188.900,38 (Cento e oitenta e oito mil, novecentos reais e trinta 
e oito centavos). O horário mencionado neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será 
realizado exclusivamente on line. Os interessados deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) e se habilitar acessando a 
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do início 
do leilão, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem 
ser verificadas nos sites indicados. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através da Loja SOLD 
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance 
inicial e o incremento mínimo estabelecido. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de 
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do 
mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, 
e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto 
de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O arrematante 
pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o 
valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) 
e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), o qual o participante deverá declarar ter lido e 
concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos para a participação no leilão. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 26/11/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 30/11/2021 às 13h30

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIARIO, CNPJ n° 25.235.009/0001-
02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos da escritura, datado em 23/10/2019, 
o seguinte imóvel em lote único: Sala Comercial nº 419, localizada no 04º pavimento, integrante do 
empreendimento denominado Condomínio Herlbor Downtown Offices e Mall, situado na Rua Euclides 
Miragaia, desta cidade, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com a área privativa 
de 42,830 metros quadrados, área de uso comum de 17,906 metros quadrados, sendo 15,910 metros 
quadrados de área de uso comum de divisão não proporcional e 1,996 metros quadrados de área de uso 
comum de divisão proporcional, encerrando a área total de 60,736 metros quadrados, correspondendo-lhe 
uma fração ideal do terreno de 0,0039540. Conforme Av. 04, o imóvel passo a ter o direito de estacional 02 
(dois) veículos de passeio, em vaga indeterminadas. Conforme Av.06, o imóvel recebeu o nº 145 da Rua 
Euclides Miragaia. Matrícula: 251.878 do 1º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis e Anexos de São José 
dos Campos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 11.0006.0048.0056. 1º PÚBLICO LEILÃO - 
VALOR: R$ 443.965,94 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa 
e quatro centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 502.292,03 (quinhentos e dois mil, duzentos e noventa 
e dois reais e três centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do 
leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, 
e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam so Fiduciantes Luigi Bertoncini, RG nº 15720039-SSP/SP e CPF nº 
066.109.408-19 e sua mulher Ana Cristina de Oliveira Bertoncini, RG nº 19320102-SSP/SP e CPF nº 
086.678.578-74, intimados das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através dos sites www.superbid.net e 
www.sold.superbid.net.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

lanceja.com.br (11) 4426-5064Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote, fotos e
lances on-line no site:

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - ON-LINE

LEILÃO DATA: 18/11/2021 - 15h00

LANCE JA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI 
CNPJ: 10.224.702/0001-02

Lote único de bens móveis: 03 NOTEBOOKS DELL INSPIRON N5110,
05 DESKTOPS (TORRES) DELL VOSTRO 260S, 03 DESKTOPS (TORRE) LENOVO,

01 MONITOR - AOC - QUEIMADO E 01 TECLADO MULTLASER ENTRADA PS2
Localização dos bens: Rua Laura, nº 138, Centro, Santo André/SP

Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Visitação: Agendar no escritório do Leiloeiro O�cial
. 

Leiloeiro O�cial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763

Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Visitação: Agendar no escritório do Leiloeiro O�cial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RINCÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - 
LEILÃO ONLINE Nº 01/2021. O MUNICÍPIO DE RINCÃO, Estado de São 
Paulo, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que 

será realizada Licitação aberta através do Processo nº 95/2021 na modalidade Leilão na forma Onli-
ne, nº 01/2021, do tipo maior lance, tendo como objeto a ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVI-
VEIS (VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO/SP, no estado 
em que se encontram, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo 
I do edital regulador do certame. A Sessão será realizada por meio eletrônico, sob responsabilidade 
da Leiloeira Oficial Erica Cristina Borro, matrícula JUCESP 1109, com início às 08h30min do dia 02 
de Dezembro de 2021 no endereço eletrônico: www.leiloesmager.com.br. O instrumento convoca-
tório e seus anexos encontram-se disponíveis no site oficial do município: www.rincao.sp.gov.br e 
www.leiloesmager.com.br  e poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente 
na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min 
às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16) 3395-9100 ou ainda 
através dos e-mails: licitacoes@rincao.sp.gov.br ou licitacoes.rincao@gmail.com . Rincão, aos 11 de 
Novembro de 2021. BRAZ RODRIGUES - Prefeito Municipal.

EDITAL DE LEILÃO - O proprietário, FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC, inscrito no CNPJ sob nº 
00.954.288/0001-33, com sede em São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente VENDEDOR, torna 
público, que venderá em leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de sua propriedade, 
relacionados no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, 
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação 
dos imóveis no site, para envio de lances on-line, encerrando-se no dia 06/12/2021, a par�r das 14:00 horas e 
será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Dora Plat, 
matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. As alienações dos imóveis relacionados no anexo I, parte 
integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e 
se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, 
antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará 
exclusivamente através do site zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de 
fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem 
necessárias, para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será 
comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO 
DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que os 
imóveis se encontram livres e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer 
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de regularização, esteja informado 
no texto do lote, com a respec�va obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis 
relacionados no Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente on-line, 
obedecidas às condições deste edital, reservando-se o VENDEDOR, o direito de liberar ou não os imóveis, pelo 
maior preço alcançado, par�ndo do lance inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, 
de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da venda, fica 
condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR. O valor atribuído para o lance inicial dos lotes, não 
necessariamente é o preço mínimo de venda. O VENDEDOR, irá analisar a maior oferta recebida pelos lotes, e, 
em até 07 (sete) dias úteis, após o término do leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados na aquisição dos 
imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas 
neste edital. As fotos divulgadas dos imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, 
procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas expensas, 
toda e qualquer regularização �sica e documental dos imóveis, perante os órgãos competentes. 5.4. Os imóveis 
serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente 
enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. Os arrematantes, adquirem os 
imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do estado de 
conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados 
deverão cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, 
aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos 
direitos, decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos 
incidentes sobre os imóveis, que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva 
responsabilidade dos arrematantes. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou 
jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros deverão comprovar 
sua permanência legal e defini�va no país. 5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos 
para iden�ficação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou assis�do, 
por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de documentos 

pessoais (RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde 
conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pelo 
VENDEDOR, para fins de concre�zação da transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por 
procuração pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser feito 
por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, 
em conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 
6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias, contados da data da 
comunicação da homologação da venda, na forma do subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O 
arrematante, além do valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao 
LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da venda, a quan�a 
correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 
8.1. A alienação dos imóveis relacionados no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va 
de Venda e Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização da alienação, em até 30 
(trinta) dias, contados da data da homologação da venda, quando não houver pendência de regularização 
documental, de responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da 
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de instrumento par�cular 
cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura 
defini�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da 
Ata e Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com 
prévia análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a fornecer aos arrematantes, 
fichas de matrículas dos imóveis, atualizadas, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas 
por lei (se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos arrematantes, todas as 
providências e despesas necessárias, à transferência dos imóveis, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A 
escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente o VENDEDOR. 9. 
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por 
desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro 
por cento) da arrematação para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se 
for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do 
arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. O comitente VENDEDOR 
responderá, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial defini�va, transitada em 
julgado, anulando o �tulo aquisi�vo do VENDEDOR, nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade 
do VENDEDOR pela evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo arrematante, 
inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
- 11.1. As posses direta ou indireta dos imóveis serão transmi�das aos arrematantes, depois do pagamento 
total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer 
natureza, necessárias para a liberação ou desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta do 
arrematante. 11.3. A falta de u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede 
a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em 
qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser 
solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria. 

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

LOTE 001 BARUERI/SP - Terreno situado na Avenida 
Anibal Correia, nº 820, Bairro Ponte de Co�a 
denominado "Sí�o Geny". Área total: 29.067,815m². 
Matrícula nº 17.535 do RI Local. Obs.: (i) O imóvel 
encontra-se parcialmente invadido, desocupação por 
conta do arrematante; (ii) Regularizações e encargos 
perante aos órgãos competentes, correrão por conta 
do comprador; e (iii) Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 7.052.324,18.
LOTE 002 BARUERI/SP - Terreno situado na Avenida 
Anibal Correia, nº 830, Bairro Votupoca. Área total: 
29.092,24m². Matrícula nº 65.208 do RI Local. Obs.: 
(i) Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e (ii) 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 5.239.820,93
LOTE 003 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 229, situado na Rua Lucrécia Borges, 
Bairro Califórnia. Área: 2.157,00m². Matrícula nº 
89.327 do RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro Lance Inicial: 
R$ 467.362,37.
LOTE 004 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 230, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 2.500,00m². Matrícula nº 89.328 do 
RI Local. Obs.: (i) O imóvel encontra-se invadido, 
desocupação por conta do arrematante; (ii) 
Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e (iii) 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 592.560,00.
LOTE 005 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-A, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.778 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 006 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-B, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.779 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 007 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-C, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.780 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 008 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-D, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.781 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 009 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-E, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.782 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 010 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-F, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 1.225,00,00m². Matrícula nº 
121.783 do RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 191.475,00.
LOTE 011 ITÚ/SP - Área Rural cons�tuída pela Gleba 
n º  23 ,  Ba i r ro  Tap era  Gran d e.  Área  To ta l : 
186.500,00m² (18,65 ha), banhada pelo Ribeirão 
Tapera Grande. Cadastrada no sob nº INCRA 
632.058.486.337-0. Matrícula nº 88.379 RI Local. 
Obs.: (i) Eventual regularização e encargos perante os 
órgãos competentes sobre o georreferenciamento, o 
Cadastro Ambiental (CAR), Cer�ficado de cadastro de 
imóvel rural (CCIR), Número do Imóvel na Receita 
Federal (NIRF), e demais regularizações, correrão por 
conta do arrematante; e (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 4.799.250,00
LOTE 012 SUZANO/SP - Terreno c/ área de 4,16 ha, 
situado no Sí�o Areão. Estrada do Areão, nº 383. 
Matrícula nº 72 do RI Local. Obs.: Imóvel desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 4.970.025,00.
LOTE 013 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 01 da quadra 19, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Palmas, Área: 319,31m². 
Matrícula nº 145.966 do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 92.677,50.
LOTE 014 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 71 da quadra 19, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Rosas, Área: 380,51m². Matrícula 
nº 145.967 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 111.881,25.
LOTE 015 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 39 da quadra 19, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Rosas, Área: 357,30m². Matrícula 
nº 145.968 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 104.456,25.
LOTE 016 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 08 da quadra 20, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Rosas, Área: 300,34m². Matrícula 
nº 145.969 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 83.636,25.
LOTE 017 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 07 da quadra 20, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Dracenas, Área: 294,20m². 
Matrícula nº 145.970 do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 87.007,50.
LOTE 018 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 06 da quadra 20, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Violetas, Área: 335,42m². 
Matrícula nº 145.971 do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 97.605,00.
LOTE 019 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 05 da quadra 20, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 

situado na Rua das Violetas, Área: 284,16m². 
Matrícula nº 145.972 do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 84.881,25.
LOTE 020 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 24 da quadra 21, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Tulipas, Área: 305,57m². Matrícula 
nº 145.994 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 88.830,00.
LOTE 021 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 25 da quadra 21, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Tulipas, Área: 417,47m². Matrícula 
nº 145.995 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 122.006,25.
LOTE 022 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 26 da quadra 21, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 414,47m². Matrícula 
nº 145.996 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 125.043,75.
LOTE 023 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 27 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 024 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 28 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 025 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 35 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 026 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 36 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 027 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 37 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 028 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 01 da quadra 20, do loteamento 
de uso residencial/comercial/serviço, denominado 
JARDIM DAS FLORES, situado na Rua das Violetas, 
Área: 270,64m². Matrícula nº 166.493 do RI de 
Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Mínimo: R$ 
77.861,25.
LOTE 029 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 12 da quadra 20, do loteamento 
de uso residencial/comercial/serviço, denominado 
JARDIM DAS FLORES, situado na Rua das Rosas, Área: 
257,77m². Matrícula nº 166.494 do RI de Barueri/SP. 
Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas 
com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 73.777,50.
LOTE 030 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
05 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
1.575,00m², Matrícula nº 8.995 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 195.513,75.
LOTE 031 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
06 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
2.180,00m², Matrícula nº 8.996 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 264.060,00.
LOTE 032 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
09 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
2.490,00m², Matrícula nº 8.997 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 301.556,25.
LOTE 033 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
10 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
1.845,00m², Matrícula nº 8.998 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.723,75.
LOTE 034 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
11 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
2.295,00m², Matrícula nº 8.999 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 284.748,75.
LOTE 035 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
12 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
1.864,00m², Matrícula nº 9.000 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 231.153,75.
LOTE 036 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
18 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, Área: 
2.180,00m², Matrícula nº 9.001 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 276.885,00.
LOTE 037 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
19 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, Área: 
1.836,00m², Matrícula nº 9.002 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 233.111,25.
LOTE 038 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
20 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 

SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, Área: 
1.990,00m², Matrícula nº 9.003 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 258.390,00.
LOTE 039 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
21 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, esq. c/ 
Estrada Curta, Área: 1.657,00m², Matrícula nº 9.004 
do RI local. Obs.: Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 210.397,50.
LOTE 040 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
22 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
2.100,00m², Matrícula nº 9.005 do CRI RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 264.397,50.
LOTE 041 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
23 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
2.100,00m², Matrícula nº 9.006 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 264.397,50.
LOTE 042 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
24 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.007 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 043 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
25 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.008 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 044 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
26 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.009 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 045 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
27 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.010 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 046 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
28 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.011 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 047 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
29 da quadra 10, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
2.500,00m², Matrícula nº 9.012 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 339.367,50.
LOTE 048 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
33 da quadra 10, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.750,00m², Matrícula nº 9.013 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R210.397,50.
LOTE 049 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
34 da quadra 10, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, esq. c/ 
Estrada Curva, Área: 2.075,00m², Matrícula nº 9.014 
do RI local. Obs.: Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 239.051,25.
LOTE 050 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
37 da quadra 10, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, Área: 
1.700,00m², Matrícula nº 9.015 do RI local. Obs.: (i) O 
imóvel encontra-se invadido, desocupação por conta 
do arrematante; (ii) Regularizações e encargos 
perante aos órgãos competentes, correrão por conta 
do comprador; e (iii) Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 178.470,00.
LOTE 051 BARUERI/SP – Sala nº 1901, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,040m², Área total: 95,356m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124672-75. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 159.637,50.
LOTE 052 BARUERI/SP – Sala nº 1902, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,090m², Área total: 95,364m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124673-56. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 161.426,25.
LOTE 053 BARUERI/SP – Sala nº 1903, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,040m², Área total: 95,3256m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124674-24. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 159.637,50.
LOTE 054 BARUERI/SP – Sala nº 1904, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 54,880m², Área total: 97,836m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124675-18.Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 168.083,75.
LOTE 055 BARUERI/SP – Sala nº 1905, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,480m², Área total: 95,934m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124676-07. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 162.067,50.
LOTE 056 BARUERI/SP – Sala nº 1906, localizada no 

20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 55,360m², Área total: 98,508m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124677-80. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 166.893,75.
LOTE 057 BARUERI/SP – Sala nº 1907, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,480m², Área total: 95,934m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124678-60. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 162.067,50.
LOTE 058 BARUERI/SP – Sala nº 1908, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 54,880m², Área total: 97,836m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124679-41. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 166.083,75.
LOTE 059 BARUERI/SP – Sala nº 1909, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,040m², Área total: 95,356m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124680-85. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 159.637,50.
LOTE 060 BARUERI/SP – Sala nº 1910, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,090m², Área total: 95,364m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124677-80. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 161.426,25.
LOTE 061 BARUERI/SP – Sala nº 1911, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,040m², Área total: 95,356m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124682-47. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 159.637,50.
LOTE 062 BARUERI/SP – Sala nº 1912, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 54,420², Área total: 97,185². Matrícula nº 
189.537 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob 
o  R I P  n º  6 2 1 3 . 0 1 2 4 6 8 3 - 2 8 .  D e s o c u p a d a . 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 165.341,25.
LOTE 063 BARUERI/SP – Sala nº 1913, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,030m², Área total: 95,312m². Matrícula 
nº 189.538 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado 
sob o RIP nº 6213.0124684-09. Desocupada. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 159.637,50.
LOTE 064 BARUERI/SP – Sala nº 1914, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,400m², Área total: 95,796m². Matrícula 
nº 189.539 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado 
sob o RIP nº 6213.0124686-90. Desocupada. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 161.325,00.
LOTE 065 BARUERI/SP – Sala nº 1915, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,030m², Área total: 95,312m². Matrícula 
nº 189.540 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado 
sob o RIP nº 6213.0124686-70. Desocupada. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 159.637,50.
LOTE 066 BARUERI/SP – Sala nº 1916, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 54,420m², Área total: 97,185m². Matrícula 
nº 189.541 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado 
sob o RIP nº 6213.0124687-51. Desocupada. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 165.341,25.
LOTE 067 CAIEIRAS/SP - Área de terra, designada 
como Área 1, situada na Rodovia Presidente Tancredo 
de Almeida Neves (SP-332), altura do Km 37,7, no 
"Sí�o dos Buenos" no Bairro Ivoturucaia. Área total: 
25.187,31m². Matrícula nº 80.192 do RI de Franco da 
Rocha/SP. Obs.: (i) O imóvel encontra-se parcialmente 
invadido, desocupação por conta do arrematante; (ii) 
Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e (iii) 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 1.622.700,00.
LOTE 068 CAIEIRAS/SP - Área de terra, designada 
como Área 2, situada na Rodovia Presidente 
Tancredo de Almeida Neves, "Sí�o dos Buenos" no 
Bairro Ivoturucaia. Área total: 30.672,10m². 
Matrícula nº 80.193 do RI de Franco da Rocha/SP. 
Obs.: (i) O imóvel encontra-se parcialmente 
invadido, desocupação por conta do arrematante; 
(ii) Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e 
(iii) Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance 
Inicial: R$ 1.669.612,50.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS FGC – FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS EM 06/12/2021 - Anexo I

O Banco Inter S.A., torna público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua 
propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem maior 
lance oferecer, através de Leilão Online em 22 de novembro de 2021 a partir das 13 horas e 30 
minutos pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, 
com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São Paulo/SP, 
matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.net regido 
pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível 
no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e 
pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e propositura de 
eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. Listagem de 
imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Sala Comercial na Av. Embaixador Abelardo, nº 1.111, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Lance Inicial: R$ 389.000,00. LOTE 2: Casa 252m² na Rua Pérsia, 
nº 189/191, Sacomã, São Paulo/SP, Lance Inicial: R$ 380.000,00. LOTE 3: Casa 242m² na Av. 
Quarenta e Cinco, nº 43, Centro, Barretos/SP, Lance Inicial: R$ 219.000,00. LOTE 4: Casa 280m² 
na Rua 24, nº 2.720, Vila Aeroporto, Barretos/SP, Lance Inicial: R$ 169.000,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

lanceja.com.br 11 4426-5064
Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote, fotos e
lances on-line no site:

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - ON-LINE

LEILÃO DATA: 18/11/2021 - 14h00
AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S.A - CNPJ: 60.181.468/0005-85

07 Lotes de bens móveis:
Torno, Tanque em aço carbono cilíndrico vertical 1000L, Bombas de vácuo, Unidade Hidráulica, 

Compressor, Motor do compressor,Furadeira de bancada, Talha elétrica 1000KG, 2 un Exaustor MOTOVENT,
04 Motores industriais de combustão, Sensor de temperatura, Módulo de monitoramento de �uído,

Balanças Toledo, Empilhadeira Hyster 7TON, 02 Caixas de rebites de alumínio,
Rolo de mangueira de borracha, Arame de aço inox 302 mola, Tubo de aço alto manganês,

Barra de aço 1522, Barra de aço 1112 Laminada quente, Barra de aço inox, Barra de Alumínio 6351-T6,
02 Peneiras vibratória em aço inox e Plaina.

Localização dos Lotes 01 ao 06: Estrada de Varadouro, 1.200 - JACAREÍ/SP.
Localização do Lote 07: Rod. Lorena-Itajubá, BR 459, Km 23, Bairro do Campinho LORENA/SP.

Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira O�cial
. 

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

DocuSign Envelope ID: 8FFB917A-423B-47DB-B5DB-2F9B2F33C6BE
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE LIMEIRA / SP 
- Edital de 1ª e 2ª Praça do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais 
interessados na lide e INTIMAÇÃO do executado COOPERHAF – COOPERATIVA 
HABITACIONAL FORTALEZA (CNPJ: 03.988.471/0001-48), extraída dos autos da 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL, promovida 
por ROQUE IMÓVEIS LTDA (CNPJ: 52.153.285/0001-02). Processo nº 0024615-
26.2007.8.26.0320. O DR. RILTON JOSE DOMINGUES, Juiz de Direito da 2ª Vara 

Cível do Foro de Limeira / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento 
tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regula-
mentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 
233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através 
da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.
fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início 
no dia 22/11/2021 às 15:00 horas e com término no dia 25/11/2021 às 15:00 horas, entregando-o a quem mais 
der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início 
no dia 25/11/2021 às 15:01 horas e com término no dia 15/12/2021 às 15:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª 
Praça, será aceito lance de no mínimo 60% da avaliação conforme o art. 885, parágrafo único - O juiz da execução 
estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. 
BEM: TERRENO COM 4.064,08M² - IMÓVEL: Área Reservada 2, localizada no Bairro da Lagoa Nova, desta 
cidade, que assim se descreve: “tem início no ponto 9, localizado na divisa da Área de Rua 02, a ser doada 
com o alinhamento de divisa do Sítio Tatuíbi - Gleba A, deste segue em linha reta com uma distância de 58,25 
metros até o ponto 15; deflete à direita e segue em linha reta com uma distância de 64,16 metros até o ponto 14; 
deflete à direita e segue em curva num desenvolvimento de 11,39 metros até o ponto 13;deste segue em linha 
reta com a distância de 45,11 metros até o ponto 12; deflete à direita e segue em curva num desenvolvimento 
de 18,07metros até o ponto 11, deste segue em linha reta com uma distância de 35,65 metros até o ponto 
10; deflete à esquerda e segue em curva num desenvolvimento de 23,74 metros até o ponto 9, ponto inicial, 
confrontando do ponto 15 ao ponto 09 com a Área de Rua 2, a ser doada perfazendo uma área de terras de 
4.064,08metros quadrados”. Cadastrada na Prefeitura Municipal local na quadra 3995, unidade 001. Matrícula 
47.157 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo 
pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial corres-
pondente a R$ 1.080.241,00 (outubro/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o 
pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS 
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: 
juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo 
/ SP. Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel 
e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 
endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. DR. RILTON JOSE DOMINGUES - Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de 
Limeira.WWW.FVLEILOES.COM.BR 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 41ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL / 
SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do Imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais 

interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados JOÃO ALFREDO MACHADO JUNIOR (CPF: 919.510.628-68) e 
ARLETE MARIA CASTRO MACHADO (CPF: 280.731.368-05), extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTU-
LO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO, promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO PRETO (CNPJ: 
54.198.898/0001-70). PROCESSO: 1119399-41.2016.8.26.0100. O DR. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, Juiz de Di-
reito da 41ª Vara Cível do Foro Central Cível / SP, na forma 1da lei, , FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou 
dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do 
CPC, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora IMPACTO LEILÕES (www.
impactoleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com 
início no dia 22/11/2021 às 11:00 horas e com término no dia 25/11/2021 às 11:00 horas, entregando-o a quem mais 
der valor igual ou superior ao da avaliação 1atualizada, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com 
início no dia 25/11/2021 às 11:01 horas e com término no dia 15/12/2021 às 11:00 horas, onde será aceito lance de 
60% do valor atualizado da avaliação, Conforme art. 885 - O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições 
de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. IMÓVEL: CONJUNTO PARA ESCRITÓRIO Nº 31, NO 3º AN-
DAR OU 4º PAVIMENTO DO edifício ouro preto, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio nº 2.466, no 25º subdistrito 
Jardim Paulista, com a área útil de 41,71m², área comum de 15,70m², área total de 57,41m², e quota ideal no terreno 
de 1,412%. Contribuinte nº 009.077.0460-3. Matrícula 18.926 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Termo 
de Penhora (fls. 90): Formalizado em 19/01/2018. Fiel Depositário: Foi nomeado depositário fiel o executado João 
Alfredo Machado Junior RG: 4.458.594. Avaliação (fls. 171/209): R$ 260.000,00 em julho/2021). DO VALOR MÍNIMO 
DA VENDA DO BEM – No segundo pregão o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado 
da avaliação judicial correspondente à R$ 160.886,00 (outubro/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arre-
matante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor 
da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do 
Tel.: (11) 9.9147-8616 ou e-mail: juridico@impactoleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS E DEMAIS INTERESSADOS, 
INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos 
seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á 
feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. MARCELO AUGUSTO 
OLIVEIRA - Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central Cível / SP. WWW.IMPACTOLEILOES.COM.BR 

W W W. I M PA C T O L E I L O E S . C O M . B R

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL RESUMIDO, NOS TERMOS DO ART. 887 § 3°, DO CPC EXPEDIDO NOS AUTOS DA 
FALÊNCIA DE ROMALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. - CNPJ sob nº 09.560.985/0001-84 - PRO-
CESSO Nº 3001349-89.2013.8.26.0629, DOS BENS MÓVEIS ARRECADADOS E AVALIADOS, E DE INTIMAÇÃO DA 
FALIDA E DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, 
DAS FAZENDAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DOS CREDORES HABILITADOS, EVENTUAIS OCUPAN-
TES E/OU POSSUIDORES DO(S) BENS, ADVOGADOS E DEMAIS INTERESSADOS. LEILÃO DEVIDAMENTE AUTO-
RIZADO PELA DOUTORA RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMAR-
CA DE TIETÊ, que FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos do processo em epígrafe, sendo designada a venda dos bens abaixo descritos, 
através de alienação judicial, sendo os lanços captados de forma eletrônica e presencial simultaneamente. DO LEILÃO: 
Ocorrerá através de leilão híbrido, online e presencial simultâneo, a livre escolha do ofertante e em igualdade de 
situação, sendo online pelo website www.lanceja.com.br, e presencial no escritório da Leiloeira, no Município de 
Santo André/SP, na Rua Laura, nº 138 – Centro, sendo realizada em 03 (três) etapas, 1ª, 2ª e 3ª chamadas. Considerar 
Horário de Brasília/DF. A 1ª CHAMADA, terá início as 14h00 do dia 03/12/2021 para lances online, ENCERRANDO-SE 
no dia 17/12/2021 a partir das 14h00 online e presencial simultâneo, sendo a venda pelo valor de 100% da avaliação 
atualizada, não havendo licitantes inicia-se de imediato a 2ª chamada à partir das 14h01, ENCERRANDO-SE NO DIA 
03/02/2022 a partir das 14h00, de forma online e presencial, admitindo-se lances a partir de 50% do valor da avaliação 
atualizada. Não havendo licitantes inicia-se de imediato a 3ª chamada a partir das 14h01, ENCERRANDO-SE NO DIA 
17/02/2022 a partir das 14h00, de forma online e presencial, onde serão aceitos lances por qualquer preço/melhor 
oferta, nos termos do Art. 142, § 3º -A, III, da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020. - DO(S) BEM(NS): LOTE 
ÚNICO –  BENS MÓVEIS, vendidos no estado em que se encontram, abrangendo TEARES E BENS MÓVEIS DIVER-
SOS, discriminados por Item, Quantidade, Descrição do Bem, Estado de Conservação e Valor Unitário: (I) TEARES E 
BENS MÓVEIS DIVERSOS: (1) 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/BR, com 102 alimentadores, diâmetro “32”, REGULAR, 
R$ 12.800,00; (2) 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/BR, com 102 alimentadores, diâmetro “32”, REGULAR, R$ 12.800,00; 
(3) 01 Tear Circular Orizio, Interlock, com 97 alimentadores, Regular, R$ 7.680,00; (4), 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/
BR, com 102 alimentadores, diâmetro “32”, REGULAR, R$ 12.800,00; (5) 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/BR, com 102 
alimentadores, diâmetro “32”,  REGULAR, R$ 12.800,00; (6) 01 Tear Circular Orizio Modelo JH/BR, com 102 alimentado-
res, diâmetro “32”, REGULAR, R$ 12.800,00; (7) 01 Tear Circular Orizio Modelo CMO/2, com 72 alimentadores, diâmetro 
“30”, REGULAR, R$ 7.680,00; (8) 01 Conjunto de Gaiolas para Teares, REGULAR, R$ 1.280,00; (10) 01 Impressora 
Marca Xerox, Modelo Workcenter C2424,  REGULAR, R$ 486,40; (11) 01 Impressora Matricial, Marca Epson, REGULAR, 
R$ 51,20; (12) 01 Bicicleta Vermelha, Modelo Ceci, REGULAR, R$ 132,00; (13) 01 Bicicleta Azul, Modelo Barra Forte, 
REGULAR, R$ 103,84; (15) 01 Mesa “L” de Madeira com canto arredondado, REGULAR, R$ 396,00; (16) 02 Cadeira 
Giratória Revestida em Tecido, REGULAR, R$ 79,36; (17) 01 Balcão para Recepção cor branca, REGULAR, R$ 267,84; 
(18) 01 Ventilador, REGULAR, R$ 12,32; (20) 01 Escada Metálica de abrir com 5 degraus, REGULAR, R$ 21,23; (23) 01 
Cofre, REGULAR, R$ 103,84; (24) 01 Balcão de Aço com aproximadamente 2 metros, REGULAR, R$ 341,25; (25) 01 
Balança Filizola com coluna Modelo 30 - 3C, REGULAR, R$ 63,49. Venda no estado em que se encontram. Valores para 
agosto de 2020. (II) BENS MÓVEIS DIVERSOS - Sucatas: (9), 01 Boiler para Aquecimento de Água Marca Delsol e Placa 
de Aquecimentos Solar, SUCATA, R$ 56,00; (14) Itens de Mobiliário contendo 1 armário de madeira, 2 portas cor bege, 
1 mesa de escritório de madeira com cinza com três gavetas, 1 mesa de escritório de madeira com branca com duas 
gavetas, 1 bancada com branca desmontada, 1estante com 3 divisórias cor tabaco, SUCATA, R$ 35,00; (19) 13 Pneus 
Diversos, SUCATA, R$ 52,50; (21) 18 Suportes Metálicos, SUCATA, R$ 7,00; (22) 02 Ares Condicionados de Janela, 
SUCATA, R$ 7,00. Venda no estado em que se encontram. Valores para agosto de 2020. Avaliação Total do Lote Único 
– Bens Móveis, soma dos itens (I) e (II) supra, de R$ 82.856,26 (oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 
vinte e seis centavos), agosto/2020. AVALIAÇÃO TOTAL ATUALIZADA DO LOTE ÚNICO DE R$ 92.922,61 (noventa e 
dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), outubro/2021, pela Tabela Prática TJ/SP. As 
avaliações serão atualizadas nas datas dos referidos leilões, pela Tabela Oficial atualizada aplicável nos cálculos judiciais 
comuns do TJ/SP.  - LOCALIZAÇÃO DOS BENS: - Conforme laudo de avaliação patrimonial homologado de fls. 681/707, 
a vistoria foi realizada nos dias 10/06 e 10/07 do ano de 2020, na empresa I - Capelini Malhas e Tecidos, localizada na 
Rua Velho Ramal, 560, Distrito Industrial, Cerquilho/SP, onde estão localizados os TEARES (subitens 1 a 7 do item 
I do Lote Único); e na Rua Francisco de Toledo, 815, Tietê/SP, local em que estão localizados os DEMAIS BENS 
MÓVEIS DIVERSOS detalhados acima. Visitas agendadas no e-mail visitacao@lanceja.com.br. A arrematação judicial 
do “bem imóvel”, será LIVRE DE ÔNUS e de toda e qualquer sucessão universal do Arrematante nas obrigações 
do devedor, inclusive fiscais e trabalhistas. - PAGAMENTO(S) DA ARREMATAÇÃO: À vista em ATÉ 24 HORAS do 
encerramento do leilão, independentemente da Homologação Judicial. Comissão Leiloeira 5% sobre a arrematação a vis-
ta, em até 24 horas do encerramento do leilão. Da Proposta - apresentar proposta para pagamento parcelado desde que, 
prévia e devidamente, cadastrado e habilitado no website (www.lanceja.com.br), endereçado ao e-mail juridico@lanceja.
com.br (Art. 895, I e II do CPC), pagamento entrada/sinal de no mínimo 25% da arrematação pago em até 24 horas do 
encerramento do Leilão. O lance a vista prevalecerá sobre o parcelado. O(s) Lance(s)/Ofertas realizado(s) tem caráter 
de irrevogabilidade e irretratabilidade em relação ao(s) Proponente(s). Outras informações, matrícula atualizada, Laudo 
de Avaliação, regras de participação, penalidades, impugnações e, EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NA ÍNTEGRA, nos 
termos do Art. 887 § 2°, do CPC, no portal eletrônico www.lanceja.com.br. Leilão conduzido pela Leiloeira Oficial e 
Rural, nomeada nos autos, CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, Leiloeira Oficial e Rural, JUCESP sob nº 661, 
Tels.: (11) 4425-7652 / 4426-5064 / 2988-6929, e-mail: juridico@lanceja.com.br.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.  
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI 9.514/97
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RC8 ADMINISTRAÇÃO SPE LTDA, com sede em São Paulo/
SP, na Alameda Santos Dumont, 211, Sala 801, Cerqueira Cesar, CEP: 01419-000, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 24.774.458/0001-66, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel com 
Parcelamento de Preço e Alienação Fiduciária em Garantia, firmado em 14/06/2019, no qual figuram como 
Fiduciantes: GIÉDRE SUÉLLEN PEREIRA BERTOLDO FURUSHIMA, brasileira, promotora, nascida em 
27/11/1992, portadora da cédula de identidade nº 35.276.698-0, expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 409.443.378-30, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77 
com THIAGO FURUSHIMA FREITAS, brasileiro, vendedor, nascido em 22/12/1992, portador da cédula de 
identidade nº 48.840.672-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.558.318-20, residentes 
e domiciliados na Rua Chimbo Attusi, nº 3-86, Núcleo Residencial Presidente Geisel, Bauru/SP, levarão a 
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
no dia 22 de novembro de 2021 às 09h15, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 212.711,16 (Duzentos e doze mil, setecentos e onze reais e dezesseis centavos), 
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo 
IMÓVEL UM TERRENO situado na Rua 7, correspondente ao lote 22 da quadra I do loteamento denominado 
FLORATTA NAÇÕES RESIDENCIAL, na cidade de Bauru-SP, com área de 324,40 m², cujo roteiro perimétrico 
inicia-se num ponto cravado na sua divisa com o lote 23 no alinhamento da Rua 7, distante 79,10 metros 
mais a curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 13,74 metros da esquina da Rua 3, deste ponto 
inicial segue em linha reta a distância de 30,02 metros até o outro ponto, confrontando com o lote 23; 
deflete à direita formando um ângulo interno de 90°00’00” e segue em linha reta a distância de 11,00 metros 
até outro ponto, confrontando com a Rua 8; deflete à direita formando um ângulo interno de 90°00’00” e 
segue em linha reta a distância de 28,98 metros até o outro ponto, confrontando com o lote 21; deflete à 
direita e segue em curva com o raio de 1007,00 metros e desenvolvimento de 11,05 metros pelo alinhamento 
da Rua 7 até o ponto inicial da presente descrição. Imóvel devidamente matriculado sob nº 125.521 do 2º 
Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Recai sobre o imóvel o Processo n° 1023186-84.2021.8.26.0071 
- 4ª Vara Cível - Foro de Bauru - Comarca de SP e Processo n° 1027638-40.2021.8.26.0071 - 4ª Vara Cível 
- Foro de Bauru - Comarca de SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 4/3727/22. OBS.: Ocupado. Desocupação por 
conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 07 de dezembro de 2021 às 15h00 para realização do SEGUNDO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 188.900,38 (Cento e oitenta e oito mil, novecentos reais e trinta 
e oito centavos). O horário mencionado neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será 
realizado exclusivamente on line. Os interessados deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) e se habilitar acessando a 
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do início 
do leilão, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem 
ser verificadas nos sites indicados. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através da Loja SOLD 
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance 
inicial e o incremento mínimo estabelecido. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de 
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do 
mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, 
e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto 
de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O arrematante 
pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o 
valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) 
e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), o qual o participante deverá declarar ter lido e 
concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos para a participação no leilão. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 26/11/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 30/11/2021 às 13h30

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIARIO, CNPJ n° 25.235.009/0001-
02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos da escritura, datado em 23/10/2019, 
o seguinte imóvel em lote único: Sala Comercial nº 419, localizada no 04º pavimento, integrante do 
empreendimento denominado Condomínio Herlbor Downtown Offices e Mall, situado na Rua Euclides 
Miragaia, desta cidade, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com a área privativa 
de 42,830 metros quadrados, área de uso comum de 17,906 metros quadrados, sendo 15,910 metros 
quadrados de área de uso comum de divisão não proporcional e 1,996 metros quadrados de área de uso 
comum de divisão proporcional, encerrando a área total de 60,736 metros quadrados, correspondendo-lhe 
uma fração ideal do terreno de 0,0039540. Conforme Av. 04, o imóvel passo a ter o direito de estacional 02 
(dois) veículos de passeio, em vaga indeterminadas. Conforme Av.06, o imóvel recebeu o nº 145 da Rua 
Euclides Miragaia. Matrícula: 251.878 do 1º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis e Anexos de São José 
dos Campos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 11.0006.0048.0056. 1º PÚBLICO LEILÃO - 
VALOR: R$ 443.965,94 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa 
e quatro centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 502.292,03 (quinhentos e dois mil, duzentos e noventa 
e dois reais e três centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do 
leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, 
e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam so Fiduciantes Luigi Bertoncini, RG nº 15720039-SSP/SP e CPF nº 
066.109.408-19 e sua mulher Ana Cristina de Oliveira Bertoncini, RG nº 19320102-SSP/SP e CPF nº 
086.678.578-74, intimados das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através dos sites www.superbid.net e 
www.sold.superbid.net.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

lanceja.com.br (11) 4426-5064Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote, fotos e
lances on-line no site:

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - ON-LINE

LEILÃO DATA: 18/11/2021 - 15h00

LANCE JA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI 
CNPJ: 10.224.702/0001-02

Lote único de bens móveis: 03 NOTEBOOKS DELL INSPIRON N5110,
05 DESKTOPS (TORRES) DELL VOSTRO 260S, 03 DESKTOPS (TORRE) LENOVO,

01 MONITOR - AOC - QUEIMADO E 01 TECLADO MULTLASER ENTRADA PS2
Localização dos bens: Rua Laura, nº 138, Centro, Santo André/SP

Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Visitação: Agendar no escritório do Leiloeiro O�cial
. 

Leiloeiro O�cial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763

Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Visitação: Agendar no escritório do Leiloeiro O�cial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RINCÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - 
LEILÃO ONLINE Nº 01/2021. O MUNICÍPIO DE RINCÃO, Estado de São 
Paulo, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que 

será realizada Licitação aberta através do Processo nº 95/2021 na modalidade Leilão na forma Onli-
ne, nº 01/2021, do tipo maior lance, tendo como objeto a ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVI-
VEIS (VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO/SP, no estado 
em que se encontram, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo 
I do edital regulador do certame. A Sessão será realizada por meio eletrônico, sob responsabilidade 
da Leiloeira Oficial Erica Cristina Borro, matrícula JUCESP 1109, com início às 08h30min do dia 02 
de Dezembro de 2021 no endereço eletrônico: www.leiloesmager.com.br. O instrumento convoca-
tório e seus anexos encontram-se disponíveis no site oficial do município: www.rincao.sp.gov.br e 
www.leiloesmager.com.br  e poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente 
na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min 
às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16) 3395-9100 ou ainda 
através dos e-mails: licitacoes@rincao.sp.gov.br ou licitacoes.rincao@gmail.com . Rincão, aos 11 de 
Novembro de 2021. BRAZ RODRIGUES - Prefeito Municipal.

EDITAL DE LEILÃO - O proprietário, FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC, inscrito no CNPJ sob nº 
00.954.288/0001-33, com sede em São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente VENDEDOR, torna 
público, que venderá em leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de sua propriedade, 
relacionados no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, 
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação 
dos imóveis no site, para envio de lances on-line, encerrando-se no dia 06/12/2021, a par�r das 14:00 horas e 
será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Dora Plat, 
matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. As alienações dos imóveis relacionados no anexo I, parte 
integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e 
se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, 
antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará 
exclusivamente através do site zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de 
fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem 
necessárias, para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será 
comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO 
DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que os 
imóveis se encontram livres e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer 
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de regularização, esteja informado 
no texto do lote, com a respec�va obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis 
relacionados no Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente on-line, 
obedecidas às condições deste edital, reservando-se o VENDEDOR, o direito de liberar ou não os imóveis, pelo 
maior preço alcançado, par�ndo do lance inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, 
de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da venda, fica 
condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR. O valor atribuído para o lance inicial dos lotes, não 
necessariamente é o preço mínimo de venda. O VENDEDOR, irá analisar a maior oferta recebida pelos lotes, e, 
em até 07 (sete) dias úteis, após o término do leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados na aquisição dos 
imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas 
neste edital. As fotos divulgadas dos imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, 
procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas expensas, 
toda e qualquer regularização �sica e documental dos imóveis, perante os órgãos competentes. 5.4. Os imóveis 
serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente 
enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. Os arrematantes, adquirem os 
imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do estado de 
conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados 
deverão cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, 
aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos 
direitos, decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos 
incidentes sobre os imóveis, que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva 
responsabilidade dos arrematantes. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou 
jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros deverão comprovar 
sua permanência legal e defini�va no país. 5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos 
para iden�ficação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou assis�do, 
por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de documentos 

pessoais (RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde 
conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pelo 
VENDEDOR, para fins de concre�zação da transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por 
procuração pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser feito 
por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, 
em conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 
6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias, contados da data da 
comunicação da homologação da venda, na forma do subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O 
arrematante, além do valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao 
LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da venda, a quan�a 
correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 
8.1. A alienação dos imóveis relacionados no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va 
de Venda e Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização da alienação, em até 30 
(trinta) dias, contados da data da homologação da venda, quando não houver pendência de regularização 
documental, de responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da 
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de instrumento par�cular 
cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura 
defini�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da 
Ata e Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com 
prévia análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a fornecer aos arrematantes, 
fichas de matrículas dos imóveis, atualizadas, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas 
por lei (se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos arrematantes, todas as 
providências e despesas necessárias, à transferência dos imóveis, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A 
escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente o VENDEDOR. 9. 
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por 
desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro 
por cento) da arrematação para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se 
for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do 
arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. O comitente VENDEDOR 
responderá, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial defini�va, transitada em 
julgado, anulando o �tulo aquisi�vo do VENDEDOR, nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade 
do VENDEDOR pela evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo arrematante, 
inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
- 11.1. As posses direta ou indireta dos imóveis serão transmi�das aos arrematantes, depois do pagamento 
total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer 
natureza, necessárias para a liberação ou desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta do 
arrematante. 11.3. A falta de u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede 
a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em 
qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser 
solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria. 

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

LOTE 001 BARUERI/SP - Terreno situado na Avenida 
Anibal Correia, nº 820, Bairro Ponte de Co�a 
denominado "Sí�o Geny". Área total: 29.067,815m². 
Matrícula nº 17.535 do RI Local. Obs.: (i) O imóvel 
encontra-se parcialmente invadido, desocupação por 
conta do arrematante; (ii) Regularizações e encargos 
perante aos órgãos competentes, correrão por conta 
do comprador; e (iii) Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 7.052.324,18.
LOTE 002 BARUERI/SP - Terreno situado na Avenida 
Anibal Correia, nº 830, Bairro Votupoca. Área total: 
29.092,24m². Matrícula nº 65.208 do RI Local. Obs.: 
(i) Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e (ii) 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 5.239.820,93
LOTE 003 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 229, situado na Rua Lucrécia Borges, 
Bairro Califórnia. Área: 2.157,00m². Matrícula nº 
89.327 do RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro Lance Inicial: 
R$ 467.362,37.
LOTE 004 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 230, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 2.500,00m². Matrícula nº 89.328 do 
RI Local. Obs.: (i) O imóvel encontra-se invadido, 
desocupação por conta do arrematante; (ii) 
Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e (iii) 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 592.560,00.
LOTE 005 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-A, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.778 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 006 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-B, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.779 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 007 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-C, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.780 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 008 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-D, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.781 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 009 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-E, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.782 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 61.290,00.
LOTE 010 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído 
da Chácara nº 231-F, situado na Rua Canindé, Bairro 
Califórnia. Área: 1.225,00,00m². Matrícula nº 
121.783 do RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 191.475,00.
LOTE 011 ITÚ/SP - Área Rural cons�tuída pela Gleba 
n º  23 ,  Ba i r ro  Tap era  Gran d e.  Área  To ta l : 
186.500,00m² (18,65 ha), banhada pelo Ribeirão 
Tapera Grande. Cadastrada no sob nº INCRA 
632.058.486.337-0. Matrícula nº 88.379 RI Local. 
Obs.: (i) Eventual regularização e encargos perante os 
órgãos competentes sobre o georreferenciamento, o 
Cadastro Ambiental (CAR), Cer�ficado de cadastro de 
imóvel rural (CCIR), Número do Imóvel na Receita 
Federal (NIRF), e demais regularizações, correrão por 
conta do arrematante; e (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 4.799.250,00
LOTE 012 SUZANO/SP - Terreno c/ área de 4,16 ha, 
situado no Sí�o Areão. Estrada do Areão, nº 383. 
Matrícula nº 72 do RI Local. Obs.: Imóvel desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 4.970.025,00.
LOTE 013 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 01 da quadra 19, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Palmas, Área: 319,31m². 
Matrícula nº 145.966 do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 92.677,50.
LOTE 014 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 71 da quadra 19, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Rosas, Área: 380,51m². Matrícula 
nº 145.967 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 111.881,25.
LOTE 015 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 39 da quadra 19, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Rosas, Área: 357,30m². Matrícula 
nº 145.968 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 104.456,25.
LOTE 016 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 08 da quadra 20, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Rosas, Área: 300,34m². Matrícula 
nº 145.969 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 83.636,25.
LOTE 017 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 07 da quadra 20, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Dracenas, Área: 294,20m². 
Matrícula nº 145.970 do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 87.007,50.
LOTE 018 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 06 da quadra 20, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Violetas, Área: 335,42m². 
Matrícula nº 145.971 do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 97.605,00.
LOTE 019 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 05 da quadra 20, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 

situado na Rua das Violetas, Área: 284,16m². 
Matrícula nº 145.972 do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 84.881,25.
LOTE 020 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 24 da quadra 21, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Tulipas, Área: 305,57m². Matrícula 
nº 145.994 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 88.830,00.
LOTE 021 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 25 da quadra 21, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Tulipas, Área: 417,47m². Matrícula 
nº 145.995 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 122.006,25.
LOTE 022 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 26 da quadra 21, do loteamento 
de uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 414,47m². Matrícula 
nº 145.996 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 125.043,75.
LOTE 023 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 27 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 024 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 28 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 025 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 35 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 026 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 36 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 027 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 37 da quadra 21, do loteamento 
de uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua Flor de Liz, Área: 156,62m². Matrícula 
nº do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 50.253,75.
LOTE 028 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 01 da quadra 20, do loteamento 
de uso residencial/comercial/serviço, denominado 
JARDIM DAS FLORES, situado na Rua das Violetas, 
Área: 270,64m². Matrícula nº 166.493 do RI de 
Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Mínimo: R$ 
77.861,25.
LOTE 029 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 12 da quadra 20, do loteamento 
de uso residencial/comercial/serviço, denominado 
JARDIM DAS FLORES, situado na Rua das Rosas, Área: 
257,77m². Matrícula nº 166.494 do RI de Barueri/SP. 
Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas 
com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 73.777,50.
LOTE 030 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
05 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
1.575,00m², Matrícula nº 8.995 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 195.513,75.
LOTE 031 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
06 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
2.180,00m², Matrícula nº 8.996 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 264.060,00.
LOTE 032 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
09 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
2.490,00m², Matrícula nº 8.997 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 301.556,25.
LOTE 033 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
10 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
1.845,00m², Matrícula nº 8.998 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.723,75.
LOTE 034 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
11 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
2.295,00m², Matrícula nº 8.999 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 284.748,75.
LOTE 035 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
12 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Baixa, Área: 
1.864,00m², Matrícula nº 9.000 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 231.153,75.
LOTE 036 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
18 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, Área: 
2.180,00m², Matrícula nº 9.001 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 276.885,00.
LOTE 037 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
19 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, Área: 
1.836,00m², Matrícula nº 9.002 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 233.111,25.
LOTE 038 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
20 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 

SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, Área: 
1.990,00m², Matrícula nº 9.003 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 258.390,00.
LOTE 039 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
21 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, esq. c/ 
Estrada Curta, Área: 1.657,00m², Matrícula nº 9.004 
do RI local. Obs.: Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 210.397,50.
LOTE 040 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
22 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
2.100,00m², Matrícula nº 9.005 do CRI RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 264.397,50.
LOTE 041 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
23 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
2.100,00m², Matrícula nº 9.006 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 264.397,50.
LOTE 042 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
24 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.007 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 043 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
25 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.008 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 044 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
26 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.009 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 045 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
27 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.010 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 046 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
28 da quadra 11, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.800,00m², Matrícula nº 9.011 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 228.420,00.
LOTE 047 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
29 da quadra 10, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
2.500,00m², Matrícula nº 9.012 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 339.367,50.
LOTE 048 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
33 da quadra 10, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, Área: 
1.750,00m², Matrícula nº 9.013 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R210.397,50.
LOTE 049 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
34 da quadra 10, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curta, esq. c/ 
Estrada Curva, Área: 2.075,00m², Matrícula nº 9.014 
do RI local. Obs.: Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 239.051,25.
LOTE 050 ITAPEVI/SP – Terreno cons�tuído pelo lote 
37 da quadra 10, no lugar denominado CHÁCARAS 
SANTA CECÍLIA, situada na Estrada Curva, Área: 
1.700,00m², Matrícula nº 9.015 do RI local. Obs.: (i) O 
imóvel encontra-se invadido, desocupação por conta 
do arrematante; (ii) Regularizações e encargos 
perante aos órgãos competentes, correrão por conta 
do comprador; e (iii) Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 178.470,00.
LOTE 051 BARUERI/SP – Sala nº 1901, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,040m², Área total: 95,356m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124672-75. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 159.637,50.
LOTE 052 BARUERI/SP – Sala nº 1902, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,090m², Área total: 95,364m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124673-56. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 161.426,25.
LOTE 053 BARUERI/SP – Sala nº 1903, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,040m², Área total: 95,3256m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124674-24. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 159.637,50.
LOTE 054 BARUERI/SP – Sala nº 1904, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 54,880m², Área total: 97,836m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124675-18.Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 168.083,75.
LOTE 055 BARUERI/SP – Sala nº 1905, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,480m², Área total: 95,934m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124676-07. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 162.067,50.
LOTE 056 BARUERI/SP – Sala nº 1906, localizada no 

20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 55,360m², Área total: 98,508m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124677-80. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 166.893,75.
LOTE 057 BARUERI/SP – Sala nº 1907, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,480m², Área total: 95,934m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124678-60. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 162.067,50.
LOTE 058 BARUERI/SP – Sala nº 1908, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 54,880m², Área total: 97,836m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124679-41. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 166.083,75.
LOTE 059 BARUERI/SP – Sala nº 1909, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,040m², Área total: 95,356m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124680-85. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 159.637,50.
LOTE 060 BARUERI/SP – Sala nº 1910, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,090m², Área total: 95,364m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124677-80. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 161.426,25.
LOTE 061 BARUERI/SP – Sala nº 1911, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,040m², Área total: 95,356m². Matrícula 
nº do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob o RIP 
nº 6213.0124682-47. Desocupada. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 159.637,50.
LOTE 062 BARUERI/SP – Sala nº 1912, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 54,420², Área total: 97,185². Matrícula nº 
189.537 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado sob 
o  R I P  n º  6 2 1 3 . 0 1 2 4 6 8 3 - 2 8 .  D e s o c u p a d a . 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 165.341,25.
LOTE 063 BARUERI/SP – Sala nº 1913, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,030m², Área total: 95,312m². Matrícula 
nº 189.538 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado 
sob o RIP nº 6213.0124684-09. Desocupada. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 159.637,50.
LOTE 064 BARUERI/SP – Sala nº 1914, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,400m², Área total: 95,796m². Matrícula 
nº 189.539 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado 
sob o RIP nº 6213.0124686-90. Desocupada. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 161.325,00.
LOTE 065 BARUERI/SP – Sala nº 1915, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 53,030m², Área total: 95,312m². Matrícula 
nº 189.540 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado 
sob o RIP nº 6213.0124686-70. Desocupada. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 159.637,50.
LOTE 066 BARUERI/SP – Sala nº 1916, localizada no 
20º pavimento do empreendimento Empresarial 
Monte Carlo 18 do Forte, com direito ao uso de 01 
vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, 
situado na Avenida Ipanema, nº 165, Alphaville. Área 
priva�va: 54,420m², Área total: 97,185m². Matrícula 
nº 189.541 do RI local. Obs.: Domínio ú�l cadastrado 
sob o RIP nº 6213.0124687-51. Desocupada. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 165.341,25.
LOTE 067 CAIEIRAS/SP - Área de terra, designada 
como Área 1, situada na Rodovia Presidente Tancredo 
de Almeida Neves (SP-332), altura do Km 37,7, no 
"Sí�o dos Buenos" no Bairro Ivoturucaia. Área total: 
25.187,31m². Matrícula nº 80.192 do RI de Franco da 
Rocha/SP. Obs.: (i) O imóvel encontra-se parcialmente 
invadido, desocupação por conta do arrematante; (ii) 
Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e (iii) 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 1.622.700,00.
LOTE 068 CAIEIRAS/SP - Área de terra, designada 
como Área 2, situada na Rodovia Presidente 
Tancredo de Almeida Neves, "Sí�o dos Buenos" no 
Bairro Ivoturucaia. Área total: 30.672,10m². 
Matrícula nº 80.193 do RI de Franco da Rocha/SP. 
Obs.: (i) O imóvel encontra-se parcialmente 
invadido, desocupação por conta do arrematante; 
(ii) Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e 
(iii) Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance 
Inicial: R$ 1.669.612,50.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS FGC – FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS EM 06/12/2021 - Anexo I

O Banco Inter S.A., torna público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua 
propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem maior 
lance oferecer, através de Leilão Online em 22 de novembro de 2021 a partir das 13 horas e 30 
minutos pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, 
com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São Paulo/SP, 
matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.net regido 
pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível 
no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e 
pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e propositura de 
eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. Listagem de 
imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Sala Comercial na Av. Embaixador Abelardo, nº 1.111, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Lance Inicial: R$ 389.000,00. LOTE 2: Casa 252m² na Rua Pérsia, 
nº 189/191, Sacomã, São Paulo/SP, Lance Inicial: R$ 380.000,00. LOTE 3: Casa 242m² na Av. 
Quarenta e Cinco, nº 43, Centro, Barretos/SP, Lance Inicial: R$ 219.000,00. LOTE 4: Casa 280m² 
na Rua 24, nº 2.720, Vila Aeroporto, Barretos/SP, Lance Inicial: R$ 169.000,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

lanceja.com.br 11 4426-5064
Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote, fotos e
lances on-line no site:

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - ON-LINE

LEILÃO DATA: 18/11/2021 - 14h00
AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S.A - CNPJ: 60.181.468/0005-85

07 Lotes de bens móveis:
Torno, Tanque em aço carbono cilíndrico vertical 1000L, Bombas de vácuo, Unidade Hidráulica, 

Compressor, Motor do compressor,Furadeira de bancada, Talha elétrica 1000KG, 2 un Exaustor MOTOVENT,
04 Motores industriais de combustão, Sensor de temperatura, Módulo de monitoramento de �uído,

Balanças Toledo, Empilhadeira Hyster 7TON, 02 Caixas de rebites de alumínio,
Rolo de mangueira de borracha, Arame de aço inox 302 mola, Tubo de aço alto manganês,

Barra de aço 1522, Barra de aço 1112 Laminada quente, Barra de aço inox, Barra de Alumínio 6351-T6,
02 Peneiras vibratória em aço inox e Plaina.

Localização dos Lotes 01 ao 06: Estrada de Varadouro, 1.200 - JACAREÍ/SP.
Localização do Lote 07: Rod. Lorena-Itajubá, BR 459, Km 23, Bairro do Campinho LORENA/SP.

Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira O�cial
. 

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661
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A
ssim como a Globo 
faz há muito tem-
po, Record e SBT 
agora entraram 
de vez no disputa-

do campo esportivo, inclu-
sive com o cuidado de obter 
direitos de transmissão por 
períodos longos. Nada mais 
correto. É uma proteção ne-
cessária. A construção do há-
bito só vem com o tempo e 
por aí sempre vale lembrar 
o exemplo da TV Gazeta, em 
1987. Quando ainda existia 
a OTI – Organização da Tele-
visão Iberoamericana, que 
prendia e mandava soltar na 
televisão de toda a Améri-
ca, aquela que transmitisse o 
Pan-Americano em Indianá-
polis em 1987 seria impedi-
da de fazer a Copa do Mun-
do da Itália em 1990. Tinha 
uma briga com a FIFA. Para 
driblar tal determinação, Re-
cord, Globo e Band junta-

Já com seus endereços esportivos ram os seus profissionais e 
cobriram o Pan pelo Canal 
11 de São Paulo e emisso-
ras independentes. Foi um 
estouro de audiência, mas 
limitado apenas entre o iní-
cio e fim da competição. No 
dia seguinte ao seu térmi-
no, a Gazeta voltou à antiga 
rotina de baixos resultados. 
SBT, além da Liga dos Cam-
peões, terá a Libertadores 
também na temporada de 
2022 e promete brigar pelas 
próximas, assim como a Re-
cord fez com o Paulistão e o 
Campeonato Carioca pelos 
próximos anos. Endereços 
marcados.

TV Tudo
Em jogo. Na última 
sexta-feira saiu o edital de 
concorrência do campeo-
nato inglês para 2023/2024 
a 2026/2027 – três tempo-
radas. Prazo final para a en-
trega das propostas é o dia 
13 de dezembro. Decisão sai 
este ano, incluindo toda a 
América Latina.

Tem chance. Band e Rubens 
Barrichello estão muito pró-
ximos de um acerto defini-
tivo, visando a temporada 
de 2022 da Fórmula 1. Existe, 
das partes, boa vontade em 
conciliar a agenda de com-
promissos da TV com a roti-
na agitada do piloto.

Clube do Bolinha. Alguém 
se tocou que a equipe de es-
portes da TV Jovem Pan é 
composta apenas por ho-
mens. Festival do alfaiate. 
Diante disso foi iniciada a 
busca por representantes fe-
mininas. Já existe conversa 
com algumas.

Bombando. No ar há menos 
de uma semana, “Sandy + 
Chef” ocupa o primeiro lu-
gar entre os dez programas 
mais vistos do HBO Max no 
Brasil. Nesta próxima sex-
ta serão disponibilizados os 
três episódios finais da tem-
porada, com João Diaman-
te, Renata Vanzetto e Thiago 
Castanho.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Jeff faz as pazes com Lincoln 
e a família se une novamente. 
Vicki se insinua para João, que 
afirma amar Bianca. Heideguer 
seduz Lucrécia e Cobra afirma 
para Edgard que ele está com 
ciúmes da professora. Tomtom 
comenta com Pedro que 
acredita que Roberta esteja 
grávida. Incentivado por Cobra, 
Edgard decide beijar Lucrécia 
para afastar Heideguer. Marcelo 
afirma a Delma que não quer 
ter um filho com Roberta. 
Edgard explica que tem 
medo de perder a amizade de 
Lucrécia. Karina não consegue 
falar com Pedro, que se consola 
com Nando. Zé Ernesto chega 
ao local do encontro. Karina se 
desespera, tenta arrombar a 
porta da casa de Lobão e acaba 
se machucando.

NOS TEMPOS DO 
IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Justina comenta com Cândida 
que Zayla a sondou sobre 
Mariana, a irmã de Samuel. 
Caxias comunica a Pedro que 
o presidente do Uruguai foi 
deposto, como queriam. Nicolau 
vê quando Celestina lê uma 
carta de Nino. Leopoldina 

RESUMO DAS NOVELAS

e Teresa desconfiam do 
comportamento de Celestina. 
Zayla descobre que Pilar 
rompeu com Diego. Celestina 
se encontra com Nino às 
escondidas. Cândida confronta 
Zayla na frente de Olu, Samuel 
e Pilar.

TE DOU A VIDA
18h30, no SBT

Pedro tem que encontrar um 
lugar onde possa ver Helena 
sozinho, sem que ninguém os 
interrompa, enquanto Domingo 
vai ao médico. Ernesto pede 
a Andreia que tire Gabriela de 
sua casa, mas a jovem recusa 
ao perceber que é um desejo 
do genro. Por outro lado, Gina 
procura Ernesto para propor 
uma aliança porque sabe que 
ele deu a sua esposa remédio 
para cavalos. Monica vai falar 
com o comandante e pede que 
qualquer informação sobre 
Ernesto seja comunicada a ela. 
O marido de Helena tenta ficar 
com ela à força. Pedro decide 
alugar um apartamento para 
poder se encontrar com Helena 
sem ninguém saber.

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

José toma uma atitude de 
respeito.

UM LUGAR AO SOL
21h30, na Rede Globo

Renato/Christian finge não 
conhecer Josias. Ravi acredita 
em Joy e dá dinheiro para a 
moça comprar remédio para o 
irmão. Yasmin vê Joy esconder 
o dinheiro que Ravi lhe deu 
no barraco de Inácia. Noca 
incentiva Dalva a aprender 
a ler. Mateus convence Lara 
que ambos podem ser amigos. 
Renato/Christian presenteia 
Ravi com um celular. Ravi diz a 
Renato/Christian que ele nunca 
voltará a ser quem era. Ravi 
entrega para Renato/Christian 
o endereço de Lara. Santiago 
fica emocionado ao saber que 
Bárbara lhe dará um neto. Joy 
não atende as ligações de Ravi, 
e diz a Inácia que o dinheiro 
que Yasmin pegou era para 
interromper uma gravidez. 
Um traficante observa Mateus 
perguntar ao pastor sobre 
Christian, e segue o amigo de 
Lara. Ravi impede que Joy faça 
o aborto e pede à moça uma 
chance para eles ficarem juntos. 
O traficante aborda Mateus e 
reconhece Lara, que fica na mira 
do bandido.

VERDADES SECRETAS
00h05, na Rede Globo

Não haverá exibição hoje.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Se prestar atenção a 
tudo o que ocorre ao 

seu redor, vai ser moleza desco-
brir novas maneiras de encher 
o bolso, fechar uma parceria 
comercial e até receber uma 
grana que não esperava. .

TOURO. 
No trabalho, será pre-
ciso tomar a iniciativa 
e correr atrás dos seus 

maiores sonhos para chegar onde 
deseja. Mas o excesso de ambição 
pode trazer problemas, principal-
mente se exagerar nas cobranças.

GÊMEOS. 
No trabalho, priorize 
tarefas que podem ser 
feitas de maneira reser-

vada. Na conquista, clima de mis-
tério, muita sensualidade e poder 
de atração serão suas armas para 
se dar bem na conquista.

CÂNCER. 
O desejo de expandir 
seus horizontes e deixar 
a rotina de lado deve 

movimentar esta manhã. Além 
disso, defi nir um objetivo com os 
colegas e agir como um time são 
atitudes que podem dar um up. 

LEÃO. 
Se quiser dar conta das 
tarefas, até daquelas 

mais chatinhas ou rotineiras, 
foque sua atenção no serviço. O 
astral é perfeito para repensar 
a carreira. À noite, vale a pena 
cuidar melhor da saúde.

VIRGEM. 
A Lua em Touro desta-
ca sua criatividade no 
trabalho, bem como o 

espírito de equipe para encarar 
as tarefas com garra e disposição. 
lém disso, investir em conheci-
mento é sempre uma boa ideia.

LIBRA. 
O dia promete altos e 
baixos,  mas é melhor 
adiantar as tarefas pen-

dentes. Além de pintar imprevistos 
e problemas à tarde, acontecimen-
tos antigos também podem azedar 
a convivência com colegas.

ESCORPIÃO. 
A Lua promete melhorar 
a interação com os cole-
gas e parceiros. À tarde, 

o astral fi ca pesado e, tanto no 
trabalho quanto na vida pessoal, 
podem surgir atritos. A boa notícia 
é que as coisas melhoram à noite.

SAGITÁRIO. 
Mergulhar no traba-
lho e fi nalizar suas 

obrigações. Foco, fé e café serão 
o segredo para o seu sucesso 
pela manhã. À tarde, as estrelas 
se desentendem e pode sobrar 
pra você.

CAPRICÓRNIO. 
Nesta quarta, criativi-
dade e ótimas ideias 
serão importantes para 

se destacar no trabalho logo cedo. 
Controle o desejo compulsivo por 
compras. Com o amor, diálogo 
será essencial neste momento.

AQUÁRIO. 
No trabalho, você vai 
esbanjar bom-senso e 
pode demonstrar mais 

praticidade na hora de lidar com 
as tarefas. Concentre no que exige 
mais atenção, mas também reserve 
um tempinho para arrumar a casa.

PEIXES. 
Com raciocínio rápido 
e boas ideias, vai se 
destacar no serviço 

e ainda dar uma animada nos 
colegas logo cedo. Aproveite para 
causar boa impressão ao lidar 
com clientes ou pessoas novas.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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Fernanda Arantes, repórter esportiva do SBT; emissora voltou a disputar campeonatos esportivos 
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Curtas

HOMENAGEM. Anitta, 
28, anunciou que fará 
uma homenagem para 
Marilia Mendonça no 
Grammy Latino, que 
acontece nesta quin-
ta (18). A funkeira disse 
que tentou conversar 
com os organizadores 
para que o tributo fosse 
em forma de uma apre-
sentação musical, mas 
isso não foi possível. No 
Grammy Latino, Anitta 
também vai se apresen-
tar na abertura da ceri-
mônia ao lado de Glo-
ria Estefan e de outras 
cantoras.

EMOCIONADO. O can-
tor Murilo Huff, 26,  
ex-namorado de Marília 
Mendonça (1995-2021), 
que faleceu no dia 5 de 
novembro em um aci-
dente aéreo, se emocio-
nou com uma declara-
ção de amor feita pela 
cantora no Twitter. Ele 
não havia visto a men-
sagem de 2019, que foi 
resgatada por fãs, que 
repostaram e marcaram 
o perfil do cantor.

TRETA. O cantor Zé 
Felipe, 23, fez críticas 
ao youtuber e empre-
sário Felipe Neto, 33, e 
o chamou de “enjoa-
do” no quadro Rede 
da Fama, do programa 
Eliana (SBT), no último 
domingo (14). Ele estava 
acompanhado da mu-
lher, a influenciadora 
digital Virgínia Fonse-
ca, 22, que ainda tentou 
amenizar a afirmação 
do marido.

‘Não estou feliz’ 
Whindersson Nunes 
em entrevista a podcast 
ao dizer que pensa em 
se aposentar. 

A 
Polícia do Rio 
concluiu que a 
morte do funkei-
ro Kevin Nasci-
mento Bueno, o 

MC Kevin, foi um acidente. 
Em nota, a 16ª Delegacia Po-
licial (Barra da Tijuca), res-
ponsável pelas investigações, 
informou que vai sugerir à 
Justiça o arquivamento do in-
quérito “por falta de elemen-
tos que caracterizem crime”. 
MC Kevin morreu aos 23 anos 
após cair do 5º andar de um 
hotel na orla da Barra da Ti-
juca, na zona oeste do Rio, 
na noite do dia 16 de maio. 
Segundo as investigações da 
polícia, o cantor tentou sair 
do quarto onde estava pulan-
do a varanda para alcançar o 
andar inferior, mas perdeu o 
apoio, se desequilibrou e caiu. 

MORTE ACIDENTAL
Investigação chega ao fim
Polícia do Rio de 
Janeiro concluiu que 
a morte do Mc Kevin 
foi acidental; Kevin 
morreu aos 23 anos 
após cair do 5º andar

De saída da Globo
Após 25 anos na Globo, Camila Pitanga, 44, não é mais 
contratada da emissora. A artista assinou com a HBO 
Max por um período inicial de três anos. Além de traba-
lhar como atriz, ela também será produtora executiva 
em novos projetos na plataforma de streaming. Ela ain-
da poderá ser vista no Globoplay na segunda temporada 
de “Aruanas” e também está no ar na reprise de “Paraíso 
Tropical”, no Viva.

Assalto
Três pessoas foram presas 
nesta segunda-feira após rea-
lizarem um arrastão e furta-
rem celulares durante show 
da dupla sertaneja Maiara e 
Maraisa, no CDG Beer Gar-
den, em Lorena, interior de 
São Paulo. Segundo a Secre-
taria de Segurança Pública, 
uma mulher e dois homens 
foram presos carregando na 
mochila 48 celulares.

Ex-Marido
Adele, 33, não tem nada mais 
que amor e gratidão pelo  
ex-marido, Simon Konecki, 
47. Ela falou abertamente so-
bre o fim do casamento, em 
entrevista a Oprah Winfrey, 
67, no último domingo (14), 
e que é extremamente grata 
por seu casamento e o filho 
Angelo, 9. A cantora falou que 
a parte mais difícil foi ter de 
explicar ao filho.

Quase uma Supergirl
A atriz Bruna Marquezine, 26, revelou nesta segunda-feira (15) ter feito teste para interpre-
tar a Supergirl no filme “The Flash”, da DC Comics. Em entrevista ao podcast Mamilos, ela 
contou que ficou em segundo lugar na seleção internacional. O papel foi conquistado por 
Sasha Calle. Segundo Marquezine, a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos para ela não 
ter sido escolhida. As limitações provocadas pelo vírus a impediram de ir para Londres, na 
Inglaterra, onde o filme foi rodado.
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Curtas

HOMENAGEM. Anitta, 
28, anunciou que fará 
uma homenagem para 
Marilia Mendonça no 
Grammy Latino, que 
acontece nesta quin-
ta (18). A funkeira disse 
que tentou conversar 
com os organizadores 
para que o tributo fosse 
em forma de uma apre-
sentação musical, mas 
isso não foi possível. No 
Grammy Latino, Anitta 
também vai se apresen-
tar na abertura da ceri-
mônia ao lado de Glo-
ria Estefan e de outras 
cantoras.

EMOCIONADO. O can-
tor Murilo Huff, 26,  
ex-namorado de Marília 
Mendonça (1995-2021), 
que faleceu no dia 5 de 
novembro em um aci-
dente aéreo, se emocio-
nou com uma declara-
ção de amor feita pela 
cantora no Twitter. Ele 
não havia visto a men-
sagem de 2019, que foi 
resgatada por fãs, que 
repostaram e marcaram 
o perfil do cantor.

TRETA. O cantor Zé 
Felipe, 23, fez críticas 
ao youtuber e empre-
sário Felipe Neto, 33, e 
o chamou de “enjoa-
do” no quadro Rede 
da Fama, do programa 
Eliana (SBT), no último 
domingo (14). Ele estava 
acompanhado da mu-
lher, a influenciadora 
digital Virgínia Fonse-
ca, 22, que ainda tentou 
amenizar a afirmação 
do marido.

‘Não estou feliz’ 
Whindersson Nunes 
em entrevista a podcast 
ao dizer que pensa em 
se aposentar. 

A 
Polícia do Rio 
concluiu que a 
morte do funkei-
ro Kevin Nasci-
mento Bueno, o 

MC Kevin, foi um acidente. 
Em nota, a 16ª Delegacia Po-
licial (Barra da Tijuca), res-
ponsável pelas investigações, 
informou que vai sugerir à 
Justiça o arquivamento do in-
quérito “por falta de elemen-
tos que caracterizem crime”. 
MC Kevin morreu aos 23 anos 
após cair do 5º andar de um 
hotel na orla da Barra da Ti-
juca, na zona oeste do Rio, 
na noite do dia 16 de maio. 
Segundo as investigações da 
polícia, o cantor tentou sair 
do quarto onde estava pulan-
do a varanda para alcançar o 
andar inferior, mas perdeu o 
apoio, se desequilibrou e caiu. 

MORTE ACIDENTAL
Investigação chega ao fim
Polícia do Rio de 
Janeiro concluiu que 
a morte do Mc Kevin 
foi acidental; Kevin 
morreu aos 23 anos 
após cair do 5º andar

De saída da Globo
Após 25 anos na Globo, Camila Pitanga, 44, não é mais 
contratada da emissora. A artista assinou com a HBO 
Max por um período inicial de três anos. Além de traba-
lhar como atriz, ela também será produtora executiva 
em novos projetos na plataforma de streaming. Ela ain-
da poderá ser vista no Globoplay na segunda temporada 
de “Aruanas” e também está no ar na reprise de “Paraíso 
Tropical”, no Viva.

Assalto
Três pessoas foram presas 
nesta segunda-feira após rea-
lizarem um arrastão e furta-
rem celulares durante show 
da dupla sertaneja Maiara e 
Maraisa, no CDG Beer Gar-
den, em Lorena, interior de 
São Paulo. Segundo a Secre-
taria de Segurança Pública, 
uma mulher e dois homens 
foram presos carregando na 
mochila 48 celulares.

Ex-Marido
Adele, 33, não tem nada mais 
que amor e gratidão pelo  
ex-marido, Simon Konecki, 
47. Ela falou abertamente so-
bre o fim do casamento, em 
entrevista a Oprah Winfrey, 
67, no último domingo (14), 
e que é extremamente grata 
por seu casamento e o filho 
Angelo, 9. A cantora falou que 
a parte mais difícil foi ter de 
explicar ao filho.

Quase uma Supergirl
A atriz Bruna Marquezine, 26, revelou nesta segunda-feira (15) ter feito teste para interpre-
tar a Supergirl no filme “The Flash”, da DC Comics. Em entrevista ao podcast Mamilos, ela 
contou que ficou em segundo lugar na seleção internacional. O papel foi conquistado por 
Sasha Calle. Segundo Marquezine, a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos para ela não 
ter sido escolhida. As limitações provocadas pelo vírus a impediram de ir para Londres, na 
Inglaterra, onde o filme foi rodado.
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 A Uma pesquisa da Asso-
ciação Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop), feita 
em todo o país, mostrou que 
62,5% dos 1,2 mil associados 
farão promoções em seus pon-
tos de venda durante a Black 
Friday (sexta-feira preta), no 
fim de novembro, enquanto 
18,8% dos lojistas gostariam 
de participar da data, porém, 
não conseguirão devido ao au-
mento de custos que pressio-
nam os preços e as margens 
de venda.

Os que admitiram que não 
vão participar são 12,5% e os 
que apostarão apenas em pro-
moções via internet em plata-
formas e-commerce são 6,2%.

Mesmo assim, a expecta-
tiva da Alshop com relação à 
data é positiva, podendo su-
perar os números de 2020 em 

5%. “Sabemos que o varejo tem 
se erguido aos poucos, e mes-
mo diante da alta dos preços, 
em conversas com outros em-
presários, há muito mais oti-
mismo para essa fase”, disse 
o diretor institucional da Al-
shop, Luis Augusto Ildefonso.

Segundo ele, mesmo com 
a alta do dólar e o aumento de 
custos indiretos, os consumi-
dores podem visitar as lojas 
esperando descontos significa-
tivos. “Os descontos não serão 
tão generosos como nos anos 
anteriores, mas com certeza 
farão a diferença para o con-
sumidor que está em busca 
de smartphones, eletrodomés-
ticos ou até outros produtos 
que já estejam no radar. O im-
portante é aproveitar a data e 
pesquisar para encontrar bons 
descontos”, afirmou. (AB)

Black Friday: 62% dos
lojistas participarão

 A A atividade econômica 
brasileira teve variação nega-
tiva em setembro deste ano, 
de acordo com dados divul-
gados ontem (16) pelo Banco 
Central. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
apresentou queda de 0,27% 
em setembro de 2021 em rela-
ção ao mês anterior, de acordo 
com os dados dessazonaliza-
dos (ajustados para o período), 
chegando a 138,56 pontos. Na 
comparação com setembro de 
2020, houve crescimento de 
1,52% (sem ajuste para o perío-
do, já que a comparação é en-
tre meses iguais).

No terceiro trimestre, 
comparado com os três me-
ses anteriores, houve queda 
0,14%. Já na comparação com 
o período de julho a setembro 
do ano passado, IBC-Br apre-
sentou crescimento de 3,91%.

No ano, foi registrada alta 
de 5,88%. Em 12 meses encer-

rados em setembro, o indica-
dor também ficou positivo, 
em 4,22%.

O índice é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, a 
Selic, definida atualmente em 
7,75% ao ano. O IBC-Br incor-
pora informações sobre o ní-
vel de atividade dos três seto-
res da economia: a indústria, 
o comércio e os serviços e a 
agropecuária, além do volu-
me de impostos.

Entretanto, o indicador de 
atividade oficial é o Produto 
Interno Bruto, calculado pelo 
IBGE. No segundo trimestre 
deste ano, último dado divul-
gado pelo órgão, o PIB apre-
sentou variação negativa de 
0,1%. No primeiro semestre, 
o PIB registrou alta de 6,4% e 
em 12 meses, acumulou alta 
de 1,8%. (AB)

BC diz que atividade
econômica caiu 0,27%

SINDICAL

 A Indiferentes à Portaria 
620, do Ministério do Traba-
lho e Previdência, que flexi-
biliza normas para quem não 
quer se vacinar, mesmo com 
o risco de contaminação dos 
colegas de trabalho, empre-
sas brasileiras passam a exigir 
cada vez mais o comprovante 
de vacinação dos candidatos a 
ocupar as novas vagas de em-
prego que estão abrindo.

Entre os meses de agosto e 
outubro deste ano, o percen-
tual de empresas brasileiras 
que passaram a exigir com-
provantes de vacinação para 
os novos contratados foi de 
515%, e as que pedem espe-

cificamente comprovação de 
imunização contra a Covid-19 
chegou a 894%. É o que mos-
tra uma pesquisa feita pelo 
site de emprego, Indeed , que 
disponibiliza milhões de  va-
gas em 60 países do mundo, 
segundo reportagem publi-
cada pelo jornal O Estado de 
São Paulo.

Para a secretária de Saúde 
do Trabalhador da CUT Nacio-
nal, Madalena Margarida da 
Silva, a exigência das empresas 
é um estímulo à imunização 
muito bem-vindo, especial-
mente para as trabalhadoras 
e trabalhadores de um país 
inundado por fake news. (CUT)

Mais empresas só 
contratam vacinados

 D Polêmica teve início quando o MPT orientou que as empresas 
poderiam demitir por justa causa quem se recusasse a tomar vacina

FELIPE MAGALHÃES / PREFEITURA DE BERTIOGA

 D “A inflação dos mais 
ricos também desacelera 
[em 2022], mas, por 
conta da pressão de bens 
industriais e serviços, não 
vai desacelerar tanto. 
Então, a gente deve ter 
uma convergência, mas só 
mais para o final de 2022”, 
afirma Maria Andreia 
Parente Lameiras, do Ipea

AGÊNCIA BRASIL

A diferença entre a inflação dos mais po-
bres e a dos mais ricos deve ser encurta-
da apenas em 2022. É o que indica uma 
nova projeção do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada.

Na pandemia, as famílias com menos recursos 
sentiram avanço forte dos preços, com a pressão de 
itens básicos, incluindo alimentos, energia e gás.

No acumulado de 12 meses, até outubro, a infla-
ção para a faixa de renda considerada muito baixa 
disparou 11,39%, conforme o Ipea.

É a variação mais acentuada entre as seis cama-
das da população analisadas pelo instituto. A faixa 
de renda muito baixa reúne as famílias com rendi-

mento domiciliar inferior a R$ 1.808,79 por mês.
Na outra ponta, estão as fa-

mílias com renda alta (superior 
a R$ 17.764,49). Até outubro, 
elas acumularam inflação me-
nor em 12 meses, de 9,32%.

Ou seja, a diferença em re-
lação à dos mais pobres foi de 

2,07 pontos percentuais.
O Ipea esperava que essa distância ficasse menor 

neste final do ano, devido a fatores como a desace-
leração dos preços dos alimentos.

As despesas com comida, em termos proporcio-
nais, pesam mais no bolso dos mais pobres do que 
no orçamento dos mais ricos.

Essa desaceleração, contudo, ficou aquém da 
esperada, explica Maria Andreia Parente Lameiras, 
técnica de planejamento e pesquisa do Ipea.

Segundo ela, itens como ovos e aves ainda exer-
cem grande pressão sobre a inflação. Além disso, o 
bolso dos mais pobres seguiu impactado pelas des-
pesas com o gás de botijão, que subiu com os pre-
ços dos combustíveis.

“Matematicamente, estávamos esperando que, 
em 12 meses, o acumulado dos mais ricos estivesse 
mais ou menos estável e que o dos mais pobres es-
tivesse em desaceleração, de maneira que as curvas 
começassem a se juntar”, relata Maria Andreia.

“Não é isso que a gente está vendo. Esse gap [la-
cuna] está se mantendo.” (FP)

Diferença entre inflação
de pobres e ricos só deve
cair em 2022, diz Ipea

Como o 
orçamento dos 
mais pobres é 
bem mais restrito, 
o dinheiro é 
direcionado 
especialmente 
a despesas 
básicas para a 
sobrevivência

Fique 
ligado  

 D De acordo com a Caixa, os cartões e as senhas utilizados para 
saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser usados

REPRODUÇÃO

Benefício:
Auxílio
Brasil será
pago hoje
ECONOMIA. Segundo o governo, quem 
já recebe o Bolsa Família passará a ter 
o novo benefício automaticamente

Os pagamentos do Auxí-
lio Brasil, novo programa 
social do governo federal, 
começam hoje (17) e se-
guirão o calendário habi-

tual do Bolsa Família. Os saques pode-
rão ser realizados com o cartão Bolsa 
Família, até a emissão de um novo car-
tão, e pelo Caixa Tem.

Ontem (16), a Caixa informou que 
o aplicativo Auxílio Brasil já pode ser 
baixado no celular. Por ele será possí-
vel consultar se irá receber o benefício, 
a data de pagamento e o valor. Para 
aparelhos Android, busque por Auxí-
lio Brasil CAIXA. Clique em “Instalar” e 
siga as orientações.

Segundo a Caixa, também será 
possível obter as informações pelo 
aplicativo Caixa Tem.

Quem já recebe o Bolsa Família 
passará a ter o novo benefício auto-
maticamente. Além da renda básica, 
é possível que cada família receba be-
nefícios complementares, que variam 
entre R$ 100 e R$ 200. O Auxílio Bra-
sil pagará até seis benefícios comple-
mentares.

De acordo com a Caixa, os cartões 

e as senhas utilizados para saque do 
Bolsa Família continuarão válidos e 
poderão ser utilizados para o recebi-
mento do Auxílio Brasil. As famílias 
que recebem o Bolsa Família pelo apli-
cativo Caixa Tem, em conta-poupan-
ça digital, receberão o Auxílio Brasil 
na mesma modalidade de pagamento 
e poderão continuar movimentando 
seu benefício pelo aplicativo.

Para ser candidato ao novo pro-
grama social do governo federal, a fa-
mília deve estar inscrita no CadÚnico 
(Cadastro Único) e com as informa-
ções atualizadas no sistema. O cadas-
tramento não é feito pela internet. É 
preciso ir até o setor responsável pelo 
Cadastro Único do município para se 
inscrever. Normalmente o cadastro é 
feito nas prefeituras, no Cras (Centro 
de Referência de Assistência Social), 
ou em um posto de atendimento do 
Cadastro Único e do programa Bolsa 
Família.

Mensalmente, a Dataprev irá rea-
valiar se a família permanece com di-
reito ao Auxílio Brasil. De acordo com 
Pedro Guimarães, presidente da Caixa, 
14,5 famílias serão beneficiadas.

Para receber os benefícios do Auxí-
lio Brasil a família é obrigada a com-
provar a frequência escolar mensal 
mínima de 60% para crianças de qua-
tro e cinco anos de idade, e de 75% 
para beneficiários de seis a 21 anos; 
estar com o calendário nacional de va-
cinação instituído pelo Ministério da 
Saúde em dia; acompanhar o estado 
nutricional de crianças com até 7 anos 
de idade incompletos fazer o pré-na-
tal, no caso das gestantes.

Para se inscrever no Cadastro Úni-
co, é preciso que uma pessoa da fa-
mília se responsabilize por prestar as 
informações de todos os membros da 
casa para o entrevistador. Essa pessoa, 
chamada de Responsável pela Unida-
de Familiar (RF), deve ter pelo menos 
16 anos, ter CPF ou título eleitor, e, 
preferencialmente, ser mulher. O ca-
dastro é feito normalmente nas pre-
feituras, no Centro de Referência de 
Assistência Social, ou em um posto de 
atendimento do Cadastro Único e do 
Programa Bolsa Família.

Detalhes de benefícios, como valo-
res e requisitos, podem ser conferidos 
no site da Gazeta de São Paulo. (FP)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004183-03.2012.8.26.0581 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de São Manuel, Estado de São Paulo, Dr(a). JONAS 
FERREIRA ANGELO DE DEUS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CORINOEL RAÇÕES 
LTDA, devidamente inscrito no CNPJ/MF 08.942.495/0001-80, ROBERVAL DIAS, devidamente 
inscrito no CPF/MF 749.860.408-63, RUI LUIS FARIA, devidamente inscrito no CPF/MF 
862.832.788-68, ACELI MARIA BARROS LARA FARIA, devidamente inscrito no CPF/MF 
203.099.885-0, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco 
do Brasil Sa, objetivando a cobrança da quantia de R$141.970,99 (cento e quarenta e um mil, no-
vecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato bancário. Estando os 
réus em local ignorado, foi expedido o presente edital para que em 15(quinze) dias, que fluirá após 
os 20 dias supra, paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fa-
zendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nome-
ado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Manuel, aos 10 de novembro de 2021. 

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1004377-28.2021.8.26.0562. O Dr. José Wilson Gonçalves, Juiz de 
Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Santos-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Antonio Mar-
tins Imobiliária, CNPJ 47.783.204/0001-72, na pessoa de seu representante legal que, Sérgio Mal-
fatti e Márcio Alexandre Malfatti, lhe ajuizaram ação de Procedimento Comum, objetivando a adju-
dicação compulsória do apartamento nº 1.110, 11º andar do Edifício Marco Aurélio, situado na Av. 
Presidente Wilson, nº 132, Santos-SP, inscrição imobiliária 64.034.016.150, o qual encontra-se to-
talmente quitado. Estando a empresa ré supramencionada em local ignorado, foi deferida sua cita-
ção por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pe-
na de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.308.898 em 
02 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE 
USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – 1242 do Código Civil Arts. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e 
demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ADEMAR PATINI, brasileiro, apo-
sentado, e sua esposa, MARIA ANTONIETA DE RESENDE PATINI, brasileira, do Lar, residentes e domiciliados 
nesta Capital, na Rua Frei Francisco de Sampaio, n°318, Jardim Alzira, CEP 04655-050, desde 1994, tendo 
sido adquirido através do compromisso de venda e compra datado de 21 de fevereiro de 1994, celebrado com 
WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI casada com WALDEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI 
AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI, casada com CARLOS HUGO SGARBI, o IMÓVEL com a área construída de 
476,00m², situado na Avenida Adolfo Pinheiro, n° 1.337, antigo n° 1487, no bairro de Santo Amaro, 29º Subdistri-
to – Santo Amaro, com área de superfície de 291,45m², tributado sob o n° 087.094.0018-4;  imóvel esse que se 
acha registrado conforme matricula de n° 235.736, deste Cartório. Esta publicação é feita para dar publicidade 
de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI; WAL-
DEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI; CARLOS HUGO SGARBI; PAULA 
AMATUZZI TOSI; ELIZABETH AMATUZZI; ELIANA AWAZU SGARBI; VALTER HAMACHI; COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO; GLB ADOLFO PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem as-
sim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. 
Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se 
julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado 
no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 12 de novembro de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama 
de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.358.467 o requerimento feito pela GERALDA DA 
CONCEIÇÃO SALGADO, RG n° 18.825.733-0-SSP/SP, CPF/MF n° 117.798.358-33, na qualidade de credora 
fiduciária, objetivando a intimação da devedora fiduciante, ELENILDES MARIA LIMA RG nº 32.036.314-SSP-
SP, CPF/MF nº 350.468.548-48, brasileira, solteira, maior, assistente comercial, a qual se encontra em lo-
cal incerto, ignorado ou inacessível, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 
9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, 
a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, 
em 16 de novembro de 2021, o valor de R$352.173,50 (Trezentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta 
e três reais e cinquenta centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 427.857, referente ao apartamento nº 134, 
localizado no 13° pavimento , integrante do empreendimento denominado “Edifício Practical Life Morumbi 
Hills”, situado na Rua José Gonçalves, n° 101, 29º Subdistrito - Santo Amaro; sendo que o valor acima será 
acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas 
as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia 
imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada 
e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da 
mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto 
no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa 
alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação 
local. São Paulo, 16 de novembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL




                 



     


 

               
               


 

 

HOMOLOGAÇÃO. Chamamento Publico Nº 001/2021. Processo Administrativo n.º 
054/2021. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA INTERESSADA EM EXPLORAÇÃO 
DE ANÚNCIOS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE RELÓGIO DIGITAL, PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E MOBILIÁRIOS DE COMUNICAÇÃO PELO 
PERÍODO DE 60 MESES. Após analisar todas as douta da Comissão de Licitação, acolho 
suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pelo CREDENCIAMENTO da seguinte 
empresa: PROVIS PROMOÇÃO MERCHANDISING LTDA EPP sob o CNPJ 59.926.154/0001-
51. E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual ADJUDICO e HOMOLOGO o presente 
CREDENCIAMENTO em favor da mesma proponente. Encaminhe-se aos autos para elaboração 
do contrato os demais atos pertinentes ao objeto. Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra. 
Araçoiaba da Serra 11 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021. Processo Administrativo n.º 
187/2021. OBJETO: Aquisição de Bebedouros para as Unidades Escolares do município de 
Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Após analisar todas 
as da douta Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu 
julgamento pela proposta da licitante: SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO 
LTDA. CNPJ 09.643.921/0001-47. Perfazendo um valor total de R$ 110.200,00 (Cento e dez mil 
e Duzentos reais). E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente 
licitação em favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba 
da Serra, 11 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 15750/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 17 ao dia 29 de novembro de 2021, das 08:00 às 12:30 
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou pelo site 
www.compraeletronica.famesp.org.br. o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021-FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021-FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 15750/2021-FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE DOSADORES 
ORAIS E SERINGAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: 
HOSPITAL ESTADUAL BAURU, HOSPITAL DE BASE, MATERNIDADE SANTA ISABEL, AME BAURU, 
ITAPETININGA, TUPÃ E SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE BOTUCATU PELO 
PERÍODO DE 12 MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo II.  
A abertura da sessão pública será no dia 30 de novembro de 2021, com início às 09:15 horas.

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCANDO

“Solicitamos o comparecimento de CHARLES ELEUTERIO AGUIAR, RG nº. 22.965.830-1, 
CPF nº. 095245168-96, CTPS nº. 11257 - Série nº. 224, no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, para 
justifi car faltas injustifi cadas de longa data ou mesmo consecutivas, sob pena de confi gurar 
abandono de emprego, previsto no artigo 482, letra “i” da CLT.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

“Solicitamos o comparecimento de HENRIQUE DAMETTO GIROUD JOAQUIM, matrícula 
54.584, RG nº. 44997665-8, lotado na Divisão de Cínica Cirúrgica II da Divisão de Clínica 
Cirúrgica das Unidades Médicas e de Apoio do Instituto Central ao Centro de Gestão de Pessoas 
do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 - 8º andar - Cerqueira 
César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da data da publicação.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

“Solicitamos o comparecimento de HELIO PINHEIRO MIRANDA DE SOUZA, matrícula 
37.419, RG nº. 11622969 -X, lotado na Divisão de Enfermagem do Instituto Central ao Centro 
de Gestão de Pessoas do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, 155 - 8º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a 
contar da data da publicação.”

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01071/21, 
PROCESSO Nº 21/02387, Oferta de Compra 092301090572021OC01351  para constituição de Sistema de 
Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  CONJUNTO DE RABICHO 5VIAS, ADAPTADOR 
DE VIAS AÉREAS C02 ADULTO REUTILIZÁVEL(DIXTAL), SENSOR OXIMETRIA SPO2 
NEONATAL, MONITOR PHILIPS, CABO TRONCO DE ECG 5 VIAS REF. M1668A, TERMINAL DE 
ECG DE 5 VIAS COD. M1644A, CONJUNTO DE RABICHO 3 VIAS (DIXTAL), SENSOR, cuja sessão 
será realizada no dia 30/11/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: JOAO VICTOR JUSTINO FOGACA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 01095/21, PROCESSO Nº 21/01749, Oferta de Compra 092301090572021OC01369 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de PAPEL OFF 
SET 75G/M2 MEDINDO 21,0X29,7CM (PAPEL A.4) BRANC, cuja sessão será realizada no 
dia 30/11/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro 
dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: AMANDA DE SOUZA SILVA 
e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01155/21, PROCESSO Nº 21/02153, Oferta de Compra 092301090572021OC01403  para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  EQUIPO NUT. ENTERAL 
P/ BOMBA INF. SIST.PERIST. LINEAR/ CIRC/ ROTAT, CJTO DIAL. ALTO FLUXO/ EFIC. 
1,3M2À1,8 M2,P/EQUIP.GENIUS, CONJUNTO PARA DRENAGEM DE PNEUMOTORAX 
COM CATETER 14F X 30CM, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e 
insumos que lhes sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 03/12/2021 
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e 
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes..

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01158/21, PROCESSO Nº 21/02158, Oferta de Compra 092301090572021OC01387  para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PERNEIRA DESCARTAVEL 
P/ SISTEMA DE COMPRESSAO 66CM ATE 81,3, PERNEIRA DESCARTAVEL P/ 
SISTEMA DE COMPRESSAO CIRC.GDE, PERNEIRA DESCARTAVEL P/ SISTEMA DE 
COMPRESSAO CIRC.ATE 53,3, MANTA TÉRMICA DESCART/ADULTO P/U.T.I CORPO 
INTEIRO, MANTA TÉRMICA DESCART/ AD, cuja sessão será realizada no dia 06/12/2021 
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e 
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
1159/21, PROCESSO Nº 21/01878, Oferta de Compra 092301090572021OC01407  para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de frasco vidro  âmbar para uso 
farmacêutico  cap  250 ml, frasco poliprop.c/tp rosq.sist/ved  20 a 25 ml, copo em p.v.c. caramelo 
capc. 30  ml, frasco polietileno tipo conta-gotas c/lacre auto quebrável 12ml, cuja sessão será 
realizada no dia 01/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos 
sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia 
útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA 
DE ALMEIDA SILVA e suplentes.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 073/21 – Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de materiais elétricos para manutenção da iluminação pú-
blica, conforme anexos, do tipo MENOR VALOR TOTAL DO LOTE. CA-
DASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas 
do dia 16/11/21 até às 09:00 horas do dia 29/11/21. Abertura de Propostas 
Iniciais: 29/11/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposi-
ção dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.cam-
polimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações 
pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de 
Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segun-
da à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Denis Roberto Braghetti - Secretário de Serviços Urbanos

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 068/21 – Objeto Registro de preços para 
eventual confecção de crachás para servidores de todas secretarias através de Micro-
empresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou  equiparada, conforme anexos des-
te edital, do tipo MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE. REABRE O CADASTRAMENTO e 
ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS:  14:00 horas do dia 17/11/21 até às 14:00 horas 
do dia 26/11/21. Abertura de Propostas Iniciais: 26/11/21 às 14:05 horas, tendo em vista 
readequação no edital. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no 
site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores 
esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente 
na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.
VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 006/2021
Licitação nº 107/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico na rua Luiz Fru-
tuoso – Sumaré – SP - Convênio Estadual n° 100857/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 315.370,04 
Prazo de Execução: 02 (dois) meses
Data de entrega dos envelopes: 20 de dezembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 20 de dezembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empre-
sa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou atra-
vés do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal da Transparência). 

Sumaré, 16 de novembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES - SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 007/2021
Licitação nº 108/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico na Estrada Muni-
cipal Norma Marson Biondo – Convênio Estadual nº 100939/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 1.652.898,56 
Prazo de Execução: 03 (três) meses
Data de entrega dos envelopes: 21 de dezembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 21 de dezembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empre-
sa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou atra-
vés do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal da Transparência). 

Sumaré, 16 de novembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES - SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 008/2021
Licitação nº 109/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do municí-
pio de Sumaré: - local: - Av. Júlio de Vasconcellos (trecho 1 centro x portal e trecho 2 portal x centro), Rua Cezar Moran-
za, Rua Leonor Miranda Biancalana e acesso viaduto Antonio Serra.- bairros: Pq. Ongaro – Pq Versailles – Planalto do 
Sol: rua Paschoal Marmirolli, Rua Primo Marson, Rua Angelo Barijan, Rua Heitor Villas-Lobos, Rua Lamartine Babo, Rua 
Ari Barroso, Rua Ernesto Nazareth, Rua Antonio Viçoso Moreira Rezende, Rua Natalico Stocco, Rua Jaciro Baldiotti, 
Rua Profº Hercy Moraes. - Bairro: Parque Residencial Florença: Rua Frei Caneca, Rua Marcílio Dias, Rua Borba Gato, 
Rua Bartolomeu Bueno da Silva – Convênio Estadual nº 101037/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 4.524.455,38 
Prazo de Execução: 06 (seis) meses
Data de entrega dos envelopes: 22 de dezembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 22 de dezembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através 
do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (su-
mare.atende.net - Portal da Transparência).

Sumaré, 16 de novembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES - SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO 077/2021
Comunicamos aos interessados que fica ALTERADA a data de abertura da Licitação 
nº 097/2021, do dia 17/11/2021 as 09:00hs para o dia 19/11/2021 às 09:00hs, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e con-
figuração suporte de 20 (vinte) links de acesso a Internet Dedicado.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

Sumaré, 16 de novembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES - SECRETÁRIA - SMARH

COMUNICADO

Pregão Presencial nº 86/21
P.A. nº 41725/21

Obj.: R.P.Contratação de empresa para usina concentrado-
ra de oxigenio PSA - Disputa dia 01/12/21 às 09:00 horas. 
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 16 de novembro de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

17 e 18/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016399-39.2018.
valor total: R$ 20,00
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17 e 18/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017883-94.2015.
valor total: R$ 20,00
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17 e 18/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1124479-49.2017.
valor total: R$ 20,00
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17 e 18/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002066-85.2015.
valor total:  R$ 30,00
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17 e 18/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014151-80.2016.
valor total:  R$ 30,00



  

   
               
                

               
  
   

                     


   K-17e18/11

17 e 18/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1089295-95.2018.
valor total: R$ 20,00


  

              



                 


 K-17e18/11

17 e 18/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1034663-77.2014.
valor total:  R$ 30,00

                 



             
 
   



                 

 
   
                  
       K-17e18/11

17 e 18/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004649-37.2019.
valor total:  R$ 30,00





 
             
              


  
   
                  
       K-17e18/11

17 e 18/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0082708-40.2019.
valor total:  R$ 30,00



 
  
   

               
                
 

 
     K-17e18/11

17 e 18/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1030293-68.2016.
valor total:  R$ 30,00



              

 

         


     
                



  K-17e18/11

17 e 18/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008191-86.2015.
valor total: R$ 20,00



                
               
                  
               
 

  K-17e18/11

17 e 18/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007745-94.2017.
valor total: R$ 20,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASTÃO VIDIGAL 
AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROC. Nº 80/2021 - OBJETO: A presente licitação tem 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais de Enfermagem para a Unidade Básica de Saúde do 
Município, durante o período de 12 meses, conforme especificações constantes no Anexo I” (do tipo menor preço por 
item). Período de acolhimento das propostas eletrônicas: 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 18 de novembro de 2021 
até às 08:30 horas (Horário de Brasília) do dia 01 de dezembro de 2021. O início da sessão pública será às 08:30 horas 
(Horário de Brasília) do dia 01 de dezembro de 2021 no endereço eletrônico e www.bll.org.br. O início da disputa será 
às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 01 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico www.bll.org.br. A realização 
da sessão pública ocorrerá em 01 de dezembro de 2021, às 08h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica 
de Compras).Sendo que os Editais na íntegra estarão disponíveis aos interessados pelo e-mail licitacao@gastaovidigal.
sp.gov.br, também estará disponível no site da Prefeitura http://gastaovidigal.sp.gov.br e no portal de pregão eletrônico 
da BLL www.bll.org.br.Maiores informações no telefone (17) 3848-1155. GASTÃO VIDIGAL/SP, 16 de novembro de 2021.
SEBASTIÃO FELISBERTO FERNANDES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASTÃO VIDIGAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 PROC. Nº 081/2021 - OBJETO: A presente licitação tem por objeto visando a aqui-
sições futuras, parceladas e a pedido, de MEDICAMENTOS, conforme as especificações técnicas delineadas no “Anexo 
I – Termo de Referência” a este Edital (do tipo menor preço por item). Período de acolhimento das propostas eletrônicas: 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 18 de novembro de 2021 até às 08:30 horas (Horário de Brasília) do dia 02 de 
dezembro de 2021. O início da sessão pública será às 08:30 horas (Horário de Brasília) do dia 02 de dezembro de 2021 no 
endereço eletrônico e www.bll.org.br. O início da disputa será às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 02 de dezembro 
de 2021, no endereço eletrônico www.bll.org.br. A realização da sessão pública ocorrerá em 02 de dezembro de 2021, às 
08h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras). Sendo que os Editais na íntegra estarão disponíveis 
aos interessados pelo e-mail licitacao@gastaovidigal.sp.gov.br, também estará disponível no site da Prefeitura http://
gastaovidigal.sp.gov.br e no portal de pregão eletrônico da BLL www.bll.org.br.Maiores informações no telefone (17) 
3848-1155. GASTÃO VIDIGAL/SP, 16 de novembro de 2021. SEBASTIÃO FELISBERTO FERNANDES - Prefeito Municipal. 

Eu, Caroline Souza Santos, portadora 
do CPF 432.112.208-28. Comunico a 
perca dos seguinte documentos: CNH, 
Carteira da OAB, cartões de débito/
crédito (Nubank, Itaú e Santander), bem 
como o meu VR Alelo (concedido pela  
empresa Locaweb). conforme B.E.O. nº 
0002069094/2021,05º D.P. Guarulhos.

DECLARAÇÃO À PRAÇA

DocuSign Envelope ID: 8FFB917A-423B-47DB-B5DB-2F9B2F33C6BE



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

B2gazetasp.com.br
Quarta-feira, 17 De novembro De 2021 Economia

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004183-03.2012.8.26.0581 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de São Manuel, Estado de São Paulo, Dr(a). JONAS 
FERREIRA ANGELO DE DEUS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CORINOEL RAÇÕES 
LTDA, devidamente inscrito no CNPJ/MF 08.942.495/0001-80, ROBERVAL DIAS, devidamente 
inscrito no CPF/MF 749.860.408-63, RUI LUIS FARIA, devidamente inscrito no CPF/MF 
862.832.788-68, ACELI MARIA BARROS LARA FARIA, devidamente inscrito no CPF/MF 
203.099.885-0, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco 
do Brasil Sa, objetivando a cobrança da quantia de R$141.970,99 (cento e quarenta e um mil, no-
vecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato bancário. Estando os 
réus em local ignorado, foi expedido o presente edital para que em 15(quinze) dias, que fluirá após 
os 20 dias supra, paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fa-
zendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nome-
ado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Manuel, aos 10 de novembro de 2021. 

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1004377-28.2021.8.26.0562. O Dr. José Wilson Gonçalves, Juiz de 
Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Santos-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Antonio Mar-
tins Imobiliária, CNPJ 47.783.204/0001-72, na pessoa de seu representante legal que, Sérgio Mal-
fatti e Márcio Alexandre Malfatti, lhe ajuizaram ação de Procedimento Comum, objetivando a adju-
dicação compulsória do apartamento nº 1.110, 11º andar do Edifício Marco Aurélio, situado na Av. 
Presidente Wilson, nº 132, Santos-SP, inscrição imobiliária 64.034.016.150, o qual encontra-se to-
talmente quitado. Estando a empresa ré supramencionada em local ignorado, foi deferida sua cita-
ção por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pe-
na de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.308.898 em 
02 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE 
USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – 1242 do Código Civil Arts. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e 
demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ADEMAR PATINI, brasileiro, apo-
sentado, e sua esposa, MARIA ANTONIETA DE RESENDE PATINI, brasileira, do Lar, residentes e domiciliados 
nesta Capital, na Rua Frei Francisco de Sampaio, n°318, Jardim Alzira, CEP 04655-050, desde 1994, tendo 
sido adquirido através do compromisso de venda e compra datado de 21 de fevereiro de 1994, celebrado com 
WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI casada com WALDEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI 
AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI, casada com CARLOS HUGO SGARBI, o IMÓVEL com a área construída de 
476,00m², situado na Avenida Adolfo Pinheiro, n° 1.337, antigo n° 1487, no bairro de Santo Amaro, 29º Subdistri-
to – Santo Amaro, com área de superfície de 291,45m², tributado sob o n° 087.094.0018-4;  imóvel esse que se 
acha registrado conforme matricula de n° 235.736, deste Cartório. Esta publicação é feita para dar publicidade 
de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI; WAL-
DEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI; CARLOS HUGO SGARBI; PAULA 
AMATUZZI TOSI; ELIZABETH AMATUZZI; ELIANA AWAZU SGARBI; VALTER HAMACHI; COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO; GLB ADOLFO PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem as-
sim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. 
Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se 
julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado 
no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 12 de novembro de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama 
de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.358.467 o requerimento feito pela GERALDA DA 
CONCEIÇÃO SALGADO, RG n° 18.825.733-0-SSP/SP, CPF/MF n° 117.798.358-33, na qualidade de credora 
fiduciária, objetivando a intimação da devedora fiduciante, ELENILDES MARIA LIMA RG nº 32.036.314-SSP-
SP, CPF/MF nº 350.468.548-48, brasileira, solteira, maior, assistente comercial, a qual se encontra em lo-
cal incerto, ignorado ou inacessível, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 
9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, 
a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, 
em 16 de novembro de 2021, o valor de R$352.173,50 (Trezentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta 
e três reais e cinquenta centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 427.857, referente ao apartamento nº 134, 
localizado no 13° pavimento , integrante do empreendimento denominado “Edifício Practical Life Morumbi 
Hills”, situado na Rua José Gonçalves, n° 101, 29º Subdistrito - Santo Amaro; sendo que o valor acima será 
acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas 
as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia 
imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada 
e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da 
mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto 
no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa 
alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação 
local. São Paulo, 16 de novembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL




                 



     


 

               
               


 

 

HOMOLOGAÇÃO. Chamamento Publico Nº 001/2021. Processo Administrativo n.º 
054/2021. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA INTERESSADA EM EXPLORAÇÃO 
DE ANÚNCIOS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE RELÓGIO DIGITAL, PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E MOBILIÁRIOS DE COMUNICAÇÃO PELO 
PERÍODO DE 60 MESES. Após analisar todas as douta da Comissão de Licitação, acolho 
suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pelo CREDENCIAMENTO da seguinte 
empresa: PROVIS PROMOÇÃO MERCHANDISING LTDA EPP sob o CNPJ 59.926.154/0001-
51. E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual ADJUDICO e HOMOLOGO o presente 
CREDENCIAMENTO em favor da mesma proponente. Encaminhe-se aos autos para elaboração 
do contrato os demais atos pertinentes ao objeto. Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra. 
Araçoiaba da Serra 11 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021. Processo Administrativo n.º 
187/2021. OBJETO: Aquisição de Bebedouros para as Unidades Escolares do município de 
Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Após analisar todas 
as da douta Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu 
julgamento pela proposta da licitante: SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO 
LTDA. CNPJ 09.643.921/0001-47. Perfazendo um valor total de R$ 110.200,00 (Cento e dez mil 
e Duzentos reais). E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente 
licitação em favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba 
da Serra, 11 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 15750/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 17 ao dia 29 de novembro de 2021, das 08:00 às 12:30 
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou pelo site 
www.compraeletronica.famesp.org.br. o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021-FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021-FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 15750/2021-FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE DOSADORES 
ORAIS E SERINGAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: 
HOSPITAL ESTADUAL BAURU, HOSPITAL DE BASE, MATERNIDADE SANTA ISABEL, AME BAURU, 
ITAPETININGA, TUPÃ E SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE BOTUCATU PELO 
PERÍODO DE 12 MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo II.  
A abertura da sessão pública será no dia 30 de novembro de 2021, com início às 09:15 horas.

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCANDO

“Solicitamos o comparecimento de CHARLES ELEUTERIO AGUIAR, RG nº. 22.965.830-1, 
CPF nº. 095245168-96, CTPS nº. 11257 - Série nº. 224, no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, para 
justifi car faltas injustifi cadas de longa data ou mesmo consecutivas, sob pena de confi gurar 
abandono de emprego, previsto no artigo 482, letra “i” da CLT.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

“Solicitamos o comparecimento de HENRIQUE DAMETTO GIROUD JOAQUIM, matrícula 
54.584, RG nº. 44997665-8, lotado na Divisão de Cínica Cirúrgica II da Divisão de Clínica 
Cirúrgica das Unidades Médicas e de Apoio do Instituto Central ao Centro de Gestão de Pessoas 
do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 - 8º andar - Cerqueira 
César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da data da publicação.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

“Solicitamos o comparecimento de HELIO PINHEIRO MIRANDA DE SOUZA, matrícula 
37.419, RG nº. 11622969 -X, lotado na Divisão de Enfermagem do Instituto Central ao Centro 
de Gestão de Pessoas do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, 155 - 8º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a 
contar da data da publicação.”

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01071/21, 
PROCESSO Nº 21/02387, Oferta de Compra 092301090572021OC01351  para constituição de Sistema de 
Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  CONJUNTO DE RABICHO 5VIAS, ADAPTADOR 
DE VIAS AÉREAS C02 ADULTO REUTILIZÁVEL(DIXTAL), SENSOR OXIMETRIA SPO2 
NEONATAL, MONITOR PHILIPS, CABO TRONCO DE ECG 5 VIAS REF. M1668A, TERMINAL DE 
ECG DE 5 VIAS COD. M1644A, CONJUNTO DE RABICHO 3 VIAS (DIXTAL), SENSOR, cuja sessão 
será realizada no dia 30/11/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: JOAO VICTOR JUSTINO FOGACA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 01095/21, PROCESSO Nº 21/01749, Oferta de Compra 092301090572021OC01369 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de PAPEL OFF 
SET 75G/M2 MEDINDO 21,0X29,7CM (PAPEL A.4) BRANC, cuja sessão será realizada no 
dia 30/11/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro 
dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: AMANDA DE SOUZA SILVA 
e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01155/21, PROCESSO Nº 21/02153, Oferta de Compra 092301090572021OC01403  para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  EQUIPO NUT. ENTERAL 
P/ BOMBA INF. SIST.PERIST. LINEAR/ CIRC/ ROTAT, CJTO DIAL. ALTO FLUXO/ EFIC. 
1,3M2À1,8 M2,P/EQUIP.GENIUS, CONJUNTO PARA DRENAGEM DE PNEUMOTORAX 
COM CATETER 14F X 30CM, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e 
insumos que lhes sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 03/12/2021 
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e 
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes..

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01158/21, PROCESSO Nº 21/02158, Oferta de Compra 092301090572021OC01387  para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PERNEIRA DESCARTAVEL 
P/ SISTEMA DE COMPRESSAO 66CM ATE 81,3, PERNEIRA DESCARTAVEL P/ 
SISTEMA DE COMPRESSAO CIRC.GDE, PERNEIRA DESCARTAVEL P/ SISTEMA DE 
COMPRESSAO CIRC.ATE 53,3, MANTA TÉRMICA DESCART/ADULTO P/U.T.I CORPO 
INTEIRO, MANTA TÉRMICA DESCART/ AD, cuja sessão será realizada no dia 06/12/2021 
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e 
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
1159/21, PROCESSO Nº 21/01878, Oferta de Compra 092301090572021OC01407  para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de frasco vidro  âmbar para uso 
farmacêutico  cap  250 ml, frasco poliprop.c/tp rosq.sist/ved  20 a 25 ml, copo em p.v.c. caramelo 
capc. 30  ml, frasco polietileno tipo conta-gotas c/lacre auto quebrável 12ml, cuja sessão será 
realizada no dia 01/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos 
sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia 
útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA 
DE ALMEIDA SILVA e suplentes.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 073/21 – Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de materiais elétricos para manutenção da iluminação pú-
blica, conforme anexos, do tipo MENOR VALOR TOTAL DO LOTE. CA-
DASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas 
do dia 16/11/21 até às 09:00 horas do dia 29/11/21. Abertura de Propostas 
Iniciais: 29/11/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposi-
ção dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.cam-
polimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações 
pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de 
Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segun-
da à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Denis Roberto Braghetti - Secretário de Serviços Urbanos

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 068/21 – Objeto Registro de preços para 
eventual confecção de crachás para servidores de todas secretarias através de Micro-
empresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou  equiparada, conforme anexos des-
te edital, do tipo MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE. REABRE O CADASTRAMENTO e 
ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS:  14:00 horas do dia 17/11/21 até às 14:00 horas 
do dia 26/11/21. Abertura de Propostas Iniciais: 26/11/21 às 14:05 horas, tendo em vista 
readequação no edital. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no 
site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores 
esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente 
na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.
VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 006/2021
Licitação nº 107/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico na rua Luiz Fru-
tuoso – Sumaré – SP - Convênio Estadual n° 100857/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 315.370,04 
Prazo de Execução: 02 (dois) meses
Data de entrega dos envelopes: 20 de dezembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 20 de dezembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empre-
sa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou atra-
vés do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal da Transparência). 

Sumaré, 16 de novembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES - SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 007/2021
Licitação nº 108/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico na Estrada Muni-
cipal Norma Marson Biondo – Convênio Estadual nº 100939/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 1.652.898,56 
Prazo de Execução: 03 (três) meses
Data de entrega dos envelopes: 21 de dezembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 21 de dezembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empre-
sa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou atra-
vés do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal da Transparência). 

Sumaré, 16 de novembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES - SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 008/2021
Licitação nº 109/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do municí-
pio de Sumaré: - local: - Av. Júlio de Vasconcellos (trecho 1 centro x portal e trecho 2 portal x centro), Rua Cezar Moran-
za, Rua Leonor Miranda Biancalana e acesso viaduto Antonio Serra.- bairros: Pq. Ongaro – Pq Versailles – Planalto do 
Sol: rua Paschoal Marmirolli, Rua Primo Marson, Rua Angelo Barijan, Rua Heitor Villas-Lobos, Rua Lamartine Babo, Rua 
Ari Barroso, Rua Ernesto Nazareth, Rua Antonio Viçoso Moreira Rezende, Rua Natalico Stocco, Rua Jaciro Baldiotti, 
Rua Profº Hercy Moraes. - Bairro: Parque Residencial Florença: Rua Frei Caneca, Rua Marcílio Dias, Rua Borba Gato, 
Rua Bartolomeu Bueno da Silva – Convênio Estadual nº 101037/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 4.524.455,38 
Prazo de Execução: 06 (seis) meses
Data de entrega dos envelopes: 22 de dezembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 22 de dezembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através 
do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (su-
mare.atende.net - Portal da Transparência).

Sumaré, 16 de novembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES - SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO 077/2021
Comunicamos aos interessados que fica ALTERADA a data de abertura da Licitação 
nº 097/2021, do dia 17/11/2021 as 09:00hs para o dia 19/11/2021 às 09:00hs, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e con-
figuração suporte de 20 (vinte) links de acesso a Internet Dedicado.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

Sumaré, 16 de novembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES - SECRETÁRIA - SMARH

COMUNICADO

Pregão Presencial nº 86/21
P.A. nº 41725/21

Obj.: R.P.Contratação de empresa para usina concentrado-
ra de oxigenio PSA - Disputa dia 01/12/21 às 09:00 horas. 
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 16 de novembro de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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PROC: 1016399-39.2018.
valor total: R$ 20,00
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valor total:  R$ 30,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1089295-95.2018.
valor total: R$ 20,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total:  R$ 30,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004649-37.2019.
valor total:  R$ 30,00
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17 e 18/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0082708-40.2019.
valor total:  R$ 30,00



 
  
   

               
                
 

 
     K-17e18/11

17 e 18/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1030293-68.2016.
valor total:  R$ 30,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASTÃO VIDIGAL 
AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROC. Nº 80/2021 - OBJETO: A presente licitação tem 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais de Enfermagem para a Unidade Básica de Saúde do 
Município, durante o período de 12 meses, conforme especificações constantes no Anexo I” (do tipo menor preço por 
item). Período de acolhimento das propostas eletrônicas: 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 18 de novembro de 2021 
até às 08:30 horas (Horário de Brasília) do dia 01 de dezembro de 2021. O início da sessão pública será às 08:30 horas 
(Horário de Brasília) do dia 01 de dezembro de 2021 no endereço eletrônico e www.bll.org.br. O início da disputa será 
às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 01 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico www.bll.org.br. A realização 
da sessão pública ocorrerá em 01 de dezembro de 2021, às 08h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica 
de Compras).Sendo que os Editais na íntegra estarão disponíveis aos interessados pelo e-mail licitacao@gastaovidigal.
sp.gov.br, também estará disponível no site da Prefeitura http://gastaovidigal.sp.gov.br e no portal de pregão eletrônico 
da BLL www.bll.org.br.Maiores informações no telefone (17) 3848-1155. GASTÃO VIDIGAL/SP, 16 de novembro de 2021.
SEBASTIÃO FELISBERTO FERNANDES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASTÃO VIDIGAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 PROC. Nº 081/2021 - OBJETO: A presente licitação tem por objeto visando a aqui-
sições futuras, parceladas e a pedido, de MEDICAMENTOS, conforme as especificações técnicas delineadas no “Anexo 
I – Termo de Referência” a este Edital (do tipo menor preço por item). Período de acolhimento das propostas eletrônicas: 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 18 de novembro de 2021 até às 08:30 horas (Horário de Brasília) do dia 02 de 
dezembro de 2021. O início da sessão pública será às 08:30 horas (Horário de Brasília) do dia 02 de dezembro de 2021 no 
endereço eletrônico e www.bll.org.br. O início da disputa será às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 02 de dezembro 
de 2021, no endereço eletrônico www.bll.org.br. A realização da sessão pública ocorrerá em 02 de dezembro de 2021, às 
08h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras). Sendo que os Editais na íntegra estarão disponíveis 
aos interessados pelo e-mail licitacao@gastaovidigal.sp.gov.br, também estará disponível no site da Prefeitura http://
gastaovidigal.sp.gov.br e no portal de pregão eletrônico da BLL www.bll.org.br.Maiores informações no telefone (17) 
3848-1155. GASTÃO VIDIGAL/SP, 16 de novembro de 2021. SEBASTIÃO FELISBERTO FERNANDES - Prefeito Municipal. 

Eu, Caroline Souza Santos, portadora 
do CPF 432.112.208-28. Comunico a 
perca dos seguinte documentos: CNH, 
Carteira da OAB, cartões de débito/
crédito (Nubank, Itaú e Santander), bem 
como o meu VR Alelo (concedido pela  
empresa Locaweb). conforme B.E.O. nº 
0002069094/2021,05º D.P. Guarulhos.

DECLARAÇÃO À PRAÇA

B3gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 Economia

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, 
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 
27/06/2013, no qual fi guram como fi duciantes Suzanne de Castro Belo, brasileira, solteira, bancária, CI nº MG-12.431.609, PCIID/MG e CPF nº 101.732.706-
89, residente de São João Del Rei-MG e Tiago Almeida Borba, brasileiro, solteiro, bancário, CI nº 020.790.959-9, DETRAN/RJ e CPF nº 106.834.197-14, 
residente em Bom Jardim/RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 29 
de novembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 440.495,45 (quatrocentos e 
quarenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome 
do credor Fiduciário, em Juiz de Fora/MG, Centro, situado na Rua Halfeld, 1.097, apartamento 301, Bloco “E” do Ed. Belo Horizonte, dependências, etc. e a 
respectiva fração ideal de terreno de 0,017219 do todo, que mede 25,20 ms de frente e por 60,00 ms de fundos, dividindo por um lado com o Edifício Gaucho, 
por outro com Carlos Cirimarco e fundos com o Conjunto Redentor. Imóvel objeto da matrícula nº 390 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Juiz 
de Fora/MG. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca 
desde já designado o dia 03 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 236.728,42 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no 
site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se 
aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado 
o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na 
disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, 
mantida em instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil.  As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 
de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 29/11/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 03/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 50 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 17 DE NOVEMBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

9BGKS69V0KG448081 - 9BGKS48U0KG144025 - 94TTT4D23DH001149 - 9BGXD75N0AC110420 - 9BFZ55A1B8149063 - 
9BGRZ08909G118091 - 9BM384078CB852864 - 9BM384078CB852808 - 9BD37415TF5077143 - 93W244F14C2085053 - 
8AFDR10X8WJ018963    - 9BM384078CB852874 - 9BM384078CB852601 - 8A1LZLH0TGL180620 - 9BFZK53A9DB454119 - 
8A1BB8215FL470491 - 9BD15802AD6756482 - 9BWAA05U3CP185529 - 9362LKWXDB013591 - 9BD17164G95324750 - 
93Y4SRD64HJ513968 - 9BM384078CB852832 - 9BM384078CB852882 - 93YLSR76HDJ564452 - 93XHNK740CCB8094 - 
9BD195162E0549021 - 1J4RR5GG2BC622334 - 9BD1105BDF1571040 - 9BD195162E0529366 - 8AD2MKFWXBG047246 - 
9BG116GF0AC426939 - 9BFZZZFDATB076930 - 34403315019413 - 9C2JC7000LR001897 - 9C2KC2210MR040796 - 
9C2KC2200MR080403 - 9C2KC2500LR020895 - 9C2KC2210KR031930

6ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES 
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0029976-63.2011.8.26.0100. Executados: re-
querido(s) ESPÓLIO DE ROBERTO AKIRA UEHARA, na pessoa de seu inventariante CELSO HIROSHI UEHARA 
- Terreno com 1.000,00m² em Itatiba/SP. Avenida Therezinha de Jesus Bastos, SANT MARTIN I, CHÁCARA 
QUADRA 01, LOTE 03, Itatiba/SP - Contribuinte nº 42113-23-04-00235-0-0389-00000. Descrição completa na 
Matrícula nº 15.295 do 01ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 133.333,33 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 93.333,33 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça co-
meça em 26/11/2021 às 10h20min, e termina em 01/12/2021 às 10h20min; 2ª Praça começa em 01/12/2021 às 
10h21min, e termina em 27/01/2022 às 10h20min. Ficam o(s) requerido(s) ESPÓLIO DE ROBERTO AKIRA UE-
HARA, na pessoa de seu inventariante CELSO HIROSHI UEHARA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal. 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE 1ª Vara Cível - 
1º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 
0007323-15.2012.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira 
Ragazzi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional da 
Vila Prudente, FAZ  SABER  a  Leonardo  Vinicius  da  
Silva,  CPF/MF  267.466.698-66,  que  Associação  de 
Beneficência  e  Filantropia  São  Cristovão  lhe  
ajuizou  ação  de  Execução  para  cobrança  de  R$ 
1.097,30, representada pelo cheque nº AS-000042 anexo 
aos autos, devolvido por falta de fundos. Estando o 
executado em local ignorado, foi determinada a citação 
por edital, para que em 03 dias úteis,  após  os  20  dias  
supra,  pague  o  débito  atualizado  (caso  em  que  a  
verba  honorária  será reduzida pela metade), sob pena 
de penhora, ou ofereça Embargos em 15 dias úteis, 
facultado ao executado  neste  prazo,  reconhecendo  o  
crédito  do  exequente  e  depositando  30%  do  valor  em 
execução mais custas e honorários advocatícios, 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas 
mensais,  acrescidas  de  correção  monetária  e  juros  
de  1%  ao  mês.  Em  caso  de  revelia,  será nomeado 
curador especial. São Paulo, 06 de outubro de 2021.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 10ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0020110-53.2019.8.26.0002. Executados: requerido(s) ECOLIFE INDEPENDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).Apto duplex 164, nos 16º/17º andares da Torre A do Cond. Ecolife Independência, à R. da Independência, nº 706, no 12º 
Subd. -Cambuci/SP, c/ área priv.: 143,35m2, área comum: 122,74m2, já incluída 03 vagas de garagem e 01 depósito, área total: 266,09m2. Rua da 
Independência, nº706, São Paulo/SP - Contribuinte nº 035.103.00361. Descrição completa na Matrícula nº 207.421 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 982.985,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 491.492,80 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 10h10min, e termina em 02/02/2022 às 10h10min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 10h11min, e 
termina em 25/02/2022 às 10h10min. Ficam os requerido(s) ECOLIFE INDEPENDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ATUAL
DENOMINAÇÃO DE BANCO ABN AMRO REAL S/A, terceiro(a) interessado SILVANA MARIA DA CONCEICAO ORSINI, VANESSA ALVES DE LIMA e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada 
em 18/11/2019.

 GAZETA DE SÃO PAULO – 17.11.2021 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE DIADEMA. Processo: 
nº 1011910-82.2018.8.26.0161. Executados: executado(s) CARMEM MARIA DA SILVA. Apto nº 04 do Bloco 01, no andar térreo do Conjunto 
Residencial San Marino I, à R. Pau do Café, 977, Diadema/SP; área útil: 48,7890m2, área comum: 36,9130m2, área total: 85,7020m2, c/ 01 vaga de 
garagem. Rua Pau do Café, nº977, Diadema/SP - Descrição completa na Matrícula nº 39.445 do 01ª CRI de Diadema/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
146.842,83 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 73.421,41 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 14/12/2021 às 10h30min, e termina em 17/12/2021 às 10h30min; 2ª Praça começa em 17/12/2021 às 10h31min, e termina em 28/01/2022 às 
10h30min. Ficam os executado(s) CARMEM MARIA DA SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, ANTERIORMENTE REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 09/10/2019.  

GAZETA DE SÃO PAULO – 17.11.2021 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO - 04ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL - COMARCA 
DE SÃO PAULO - EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo descrito, bem como para intimação 
do Executado SCAP – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES LTDA. CNPJ n° 30.260.947/0001-

00. e demais interessados, extraído dos autos da EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 1100776-55.2018.8.26.0100, requerida por 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO. CNPJ n° 54.030.234/0001-00.  O Dr. SIDNEY DA SILVA BRAGA, MM. Juiz da 04ª Vara Cível do Foro 
Central - Comarca de São Paulo, faz saber a todos que virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que, com fundamento nos artigos 886 a 
903 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 250 a 280 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e no Provimento CSM nº 
1625/2009, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo, através do sistema Gestor de Alienação Eletrônica, VENETO LEILÕES JUDICIAIS E EXTRA-
JUDICIAIS, hospedado no endereço eletrônico www.venetoleiloes.com.br e sob condução do Leiloeiro Público Ofi cial, Sr. Odilson Alves de Oliveira, 
inscrito na JUCESP sob nº 991, levará a Hasta Pública, ou seja, a público pregão de venda e arrematação pelo maior lance, os bens a seguir descritos: 
LOTE 001; IMÓVEL – O local n° 81 na Garagem Metropolitana, integrante do Condomínio Metropolitano, sito á rua Basílio da Gama, n° 167, no 7º 
Subdistrito – Consolação, que representa 1/34 da garagem com área global de 4.627,21m², correspondendo-lhe a fração ideal de 4,6636% no terreno. 
Contribuinte Municipal n° 006.007.0930-2. Registrado no 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, sob a Matricula n° 21.814. Avaliação: 
R$ 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) para março de 2021. Que será atualizado até o inicio do leilão. Ônus: Av. 04 – Penhora Exequenda. 
Débito exequente R$ 8.425,79. Para outubro de 2019. Que será atualizado até a data do leilão. Débitos de IPTU: Não Constam débitos no site da 
prefeitura.Recursos: Não consta nos autos recursos pendentes de julgamento. Da Praça eletrônica: A 1ª praça terá início no dia 06 de dezembro de 
2021 às 15:00hrs, encerrando-se no dia 09 de dezembro de 2021, às 15:00hrs. Não havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª 
praça iniciando 09 de dezembro de 2021 às 15h01min, que se encerrará no dia 27 de janeiro de 2022, às 15:00hrs. Do Valor Mínimo: Na 1ª praça, 
o valor mínimo para a venda do bem praceado será o valor da avaliação judicial que será atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São 
Paulo até a data do início da hasta pública. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
atualizado. Informações: Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na sede da Veneto Leiloes Judiciais e Extrajudiciais ou através 
de e-mail : contato@venetoleiloes.com.br ou ainda por telefone nº 11- 3513-3431 e via whatsApp/ celular nº 9.7283.8717. O presente Edital será afi xado 
e publicado na forma da lei e do provimento e atenderá ao disposto no artigo 889 do Código de Processo Civil. 

www.venetoleiloes.com.br


  





             
             

             





 





 

 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009402-90.2020.8.26.0001 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ LUIZ 
MARQUES FILHO (Brasileiro, CPF 274.814.128-80), ROBERTO KAZUHISA TESHIMA (Brasileiro, 
CPF 100.739.478-14) e VAREKAI & PARTNERS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ 18.645.525/0001-40), que lhe foi proposta uma ação de Dissolução 
Parcial de Sociedade por parte de Daniel Oliveira Simoyama. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1013268-41.2017.8.26.0477. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, Estado de São Paulo, Dr(a). André
Quintela Alves Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Hélio Gomes Rosemberg, CPF
219.399.828-04, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por
parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Volkswagen, modelo Saveiro (c. estendida),
branco, ano 2013, placa FMO5553, chassi 9BWLB05UXEP106799, apreendido em 20.09.2017, haja
vista o inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 30410-120373386. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05
dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Praia
Grande, aos 09 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0000683-38.2019.8.26.0045. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara do 
Foro de Arujá/SP, Dra. Naira Blanco Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber aVALMEQUIP COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ 
12.327.439/0001-02, representada pela sócia Vanessa Lopes Valadares (Qualificação Ignorada), que lhe foi proposta ação de 
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Plasvit do Brasil Indústria e Comércio de Embalagens 
Ltda, alegando que o Credor PLASVIT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ. 
08.456.119/0001- 85, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora citada, com o objetivo de 
incluir no pólo passivo da ação, como devedora solidária, a sócia da Empresa executada acima citada, visando ver satisfeito o 
crédito de R$ 10.297,72 (Agosto/2012), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, inclusive com indicação de provas. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da Lei. Cidade de Arujá, aos 25/10/2021.  

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007545-58.2020.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MARIA IZABEL PINA PEIXOTO - EPP, CNPJ 15.825.869/0001-42, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Cooperativa de Crédito Mutuo dos Profissional Área Saúde Grande São Paulo - Sicredi Grande-sp, alegando em síntese 
que é credora de cessão de crédito em desfavor da ré, no valor de R$ 11.323,73 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e setenta 
e três centavos), valor que deve ser liquidado em 15 dias. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                       [17,18] 

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029715-08.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DOUGLAS GUERRA DELFINO, Brasileiro, RG 415629329, CPF 011.032.813-21, com 
endereço à Rua Fausto Lustosa, 159, Centro, CEP 64930-000, Gilbues – PI que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Aly Youssef Khalil. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO dos valores bloqueados no presente autos as fls.124, 150/151 e 154 (R$ 
17.714,85, R$ 300,98 e R$ 150,00), em nome da executada junto ao sistema SISBAJUD, para que em 05 dias se 
manifeste quanto ao disposto no § 3º do art. 854 do Código de Processo Civil, a contar após o prazo deste edital. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 25 de outubro de 2021.                           P-17e18/11

EDITAL   PARA   CONHECIMENTO   DE   TERCEIROS,   
EXPEDIDO   NOS   AUTOS   DEINTERDIÇÃO DE ANDRÉ 
DE SOUZA FERREIRA, REQUERIDA POR TALITA DE 
SOUZAFERREIRA E OUTRO - PROCESSO Nº1039539-
52.2020.8.26.0002. O(A)  MM.  Juiz(a) de  Direito  da  10ª  
Vara  da  Família  e  Sucessões,  do  Foro  Regional  II  -  
Santo Amaro,  Estado  de  São  Paulo,  Dr(a).  FLAVIA  
BEATRIZ  GONCALEZ  DA  SILVA, na forma da Lei etc., 
FAZ SABER a quem o presente edital vir ou dele 
conhecimento tiver que, por sentença proferida em  
21/09/2021,  foi  decretada  a  INTERDIÇÃO  de  ANDRÉ  
DE  SOUZA  FERREIRA,  CPF423.XXX.588-01,  por  
apresentar,  nos termos do laudo pericial, quadro 
característico da CID 10:F20.1,  declarando-o(a)  
absolutamente  incapaz  de  exercer  pessoalmente  os  
atos  da  vida  civil,  e nomeado(a)  como  CURADOR(A),  
em  caráter  DEFINITIVO,  o(a)  Sr(a).  TALITA  DE  
SOUZA FERREIRA, CPF 498.xxx.058-04. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2021.

VEÍCULOS SEMINOVOS  E  MATERIAL DE INFORMÁTICA
Normas e Condições de Pagamento, constarão no site.“ERRATA: o Edital do Leilão de 
12/11/2021, não foi publicado na data por problemas técnicos. Leilão online amplamente 
divulgado nas mídias sociais e site. Regularizado nesta Errata.”  

 www.vizeuonline.com.br - Info: (11) 5071-8555

LEILÃO DE VEÍCULO 
 VW / GOL 2012

 CHASSI: 9BWAA05U7CP021412    - DIA 12/11/2021– SEXTA-FEIRA -14HS
Excelente Oportunidade

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
Ligue já: (11) 3729-6600

PROCESSO nº 1893-PG/2021 – MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2021 – DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N.º 011/2021.
OBJETO: CHAMADA PÚBLICA 002 DE 2021, PARA CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES 
PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, 
ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 11.947, 
DE 16/06/09, LEI Nº 11.326, DE 24/07/06, LEI Nº 12.512, DE 14/10/11, DA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 
6, DE 08/05/20 E APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666/93, E AS EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
PROTOCOLO DE ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS E PROJETO: do dia 17/11/2021 
às 17:00h até o dia 10/12/2021 às 08:00h
INICIO DA ABERTURA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS: 10 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 
09:00 horas
O Edital estará disponível a partir de 17 de novembro de 2021, no Departamento de Licitações, situado na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo 
primeiro uso ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 das 8:00 
às 17:00 horas. 
Jahu, 16 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

RETOMADA DE SESSÃO PÚBLICA
PROCESSOS nº 3.859-PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
A Prefeitura do Município de Jahu avisa, a quem interessar possa, que, uma vez realizada a análise e a 
manifestação técnica, realizadas pelas servidoras responsáveis (nomeadas pela Secretaria requisitante), 
dos produtos/materiais ofertados pelas empresas então habilitadas para o processo licitatório em anexo, 
retomará a sessão pública em questão às 15h30min, do dia 18 de novembro de 2021, a fim de informar o 
resultado do julgamento técnico, bem como para dar o devido prosseguimento ao certame.
Lembrando que é interesse exclusivo da empresa o acompanhamento do certame pela Plataforma BLL, no 
horário que estiver acontecendo a sessão.
Sendo o que havia para o momento.
JAHU, 16 DE NOVEMBRO DE 2021.
DANIEL ESTEVES DE BARROS.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
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DECISÃO 
RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2021

PROCESSO N. º 3121/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, 
NOTEBOOKS E TABLETS 
PARA UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que encontra-se no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor da decisão do recurso referente 
ao pregão referenciado.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transpa-
rencia-secretaria-da-educacao/portal-da-
-transparencia-educacao

Araraquara, 12 de novembro de 2021.
Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados que está aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 
05/2021, Edital n.º 172/2021 – Objeto: Construçao da casa da juventude. A data e horário limite 
para recebimento dos envelopes de habilitação e propostas será dia 03/12/2021 às 08h:30 e o 
horário de abertura dos envelopes entregues será dia 03/12/2021 às 09h:00min. Barretos, 16 de 
novembro de 2021. Silvana Rodrigues Sampaio Borini - Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 062/2021. RETIFICAÇÃO DE 
EDITAL  REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS 
BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.   Pelo presente, o Prefeito 
Municipal de Dourado e o Pregoeiro desta Administração, diante das divergências apuradas quanto aos 
critérios de apresentação das propostas em relação às práticas de mercado, prejudicando assim a ampla 
participação de interessados, prejudicando, por consequente, a competitividade do certame, com fulcro no 
artigo 55, §1º da Lei 14.133/21, RETIFICAM o Edital do Pregão Presencial n.º 022/2021, da seguinte forma. 
1ª Alteração: Fica suprimido do Edital a alínea “f” do item VI - DA PROPOSTA;2ª Alteração: A alínea “i” do 
item VI - DA PROPOSTA, e a alínea “i” do Anexo IV passam a ter a seguinte redação: i) Prazo de validade dos 
produtos constantes nas cestas de, no mínimo, 03 (três) meses, contados a partir da data de sua entrega 
a esta Administração. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital e seus anexos. Uma vez que 
a alteração promovida no Edital altera a essência das propostas a serem apresentadas, CANCELA a sessão 
pública agendada para o dia 17/11/2021, às 09h00, reagendando-a para o dia 01/12/2021 às 09h00 no 
mesmo local divulgado no Edital. Sem mais, publique na forma da lei. Dourado, 16 de novembro de 2.021. 
GINO JOSÉ TORREZAN UMBERTO SORREGOTTI NETO PREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA
PREGÃO PRESENCIAL nº 040/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 101/2021 - EDITAL nº 055/2021 – OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS, OBJETIVANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DE REFERÊNCIA, GENÉRICOS E SIMILARES, 
CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO CONSTANTE DA COLUNA  PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, DA TABELA 
DE PREÇOS CMED DA ANVISA, PARA A DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LINDÓIA-SP. Recebimento do 
Envelopes: até as 08h45 do dia 01/12/2021. Abertura dos envelopes às 09h00 do dia 01/12/2021. O edital na íntegra, bem 
como maiores informações, poderão ser obtidos a partir do dia 17/11/2021, por meio de download no site da prefeitura 
www.lindoia.sp.gov.br, ou ainda solicitados via e-mail depto.licitacao@lindoia.sp.gov.br, ou ainda na Diretoria de Licitação da 
Prefeitura, situada na Avenida Rio do Peixe, nº 450, Jardim Estância Lindóia. Lindóia-SP, 16 de novembro de 2.021. Luciano 
Francisco de Godoi Lopes, Prefeito Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 102/2021 - EDITAL nº 056/2021 – OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM 
ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. Recebimento do Envelopes: até as 08h45 do dia 03/12/2021. 
Abertura dos envelopes às 09h00 do dia 03/12/2021. O edital na íntegra, bem como maiores informações, poderão ser 
obtidos a partir do dia 17/11/2021, por meio de download no site da prefeitura www.lindoia.sp.gov.br, ou ainda solicitados via 
e-mail depto.licitacao@lindoia.sp.gov.br, ou ainda na Diretoria de Licitação da Prefeitura, situada na Avenida Rio do Peixe, nº 
450, Jardim Estância Lindóia. Lindóia-SP, 16 de novembro de 2.021. Luciano Francisco de Godoi Lopes, Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº014/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para reforma do Terminal Rodoviário do Município 
de Lucélia/SP, com fornecimento de materiais, mão 
de obra e equipamentos necessários, nos termos 
do Contrato de Repasse nº 853981/2017, Operação 
Caixa nº 1045.518-82/2017 - conforme projeto exe-
cutivo anexo e requisição nº 0233/2021 Secretaria de 
Desenvolvimento Municipal. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lucélia
CONTRATADA: AC MELKO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.481.429/0001-43.
VALOR PREVISTO: R$ 365.836,01 (trezentos e ses-
senta e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais e 
um centavo.)
VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência do 
contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
assinatura do referido instrumento contratual, renová-
vel no interesse da Administração.
RATIFICO, para que produza os efeitos, a 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº014/2021 – PROCESSO Nº 045/2021, nos termos 
do artigo 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei 
de Licitações e Contratos) e artigo 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020.

Lucélia/SP, 12 de novembro de 2021.
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 

COSTA
     Prefeita Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0115/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA/SP 
CONTRATADA: AC MELKO ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA 
CNPJ:23.481.429/0001-43 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para reforma do Terminal Rodoviário do município 
de Lucélia/SP, com fornecimento de materiais, mão 
de obra e equipamentos necessários, nos termos 
do Contrato de Repasse nº 853981/2017, Operação 
Caixa nº 1045.518-82/2017 – Ministério do Turismo, 
conforme projeto executivo anexo e requisição nº 
0233/2021/SDM. 
MODALIDADE: Dispensa n.º 014/2021 - Processo n.º 
045/2021 
VIGÊNCIA: 06 meses 
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021 
VALOR: R$365.836,01 (trezentos e sessenta e cinco 
mil e oitocentos e trinta e seis reais e um centavo). 
DISPOSIÇÕES FINAIS: A Íntegra do contrato está à 
disposição dos interessados no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Lucélia. 
ASSINATURAS: TATIANA GUILHERMINO 
TAZINAZZIO COELHO COSTA, prefeita –MARCO 
EDUARDO FERREIRA– Sócio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55-2021. EDITAL Nº 103-2021. PROCESSO 
Nº 870-2021. OBJETO: Aquisição de varredora coletora mecânica rebocável, que será 
destinada a limpeza pública urbana. O prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias a contar 
da assinatura do contrato. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia 17/11/2021 
até às 08h00 do dia 30/11/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 30/11/2021 às 
09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser lido e 
obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/
SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9846. 
Macatuba, 16 de novembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO DE LICITAÇÃO
Processo nº 123/2021 – Pregão Presencial nº 045/2021
O Município de Tabapuã/SP, faz saber, a todos os inte-
ressados, que a Licitação modalidade Pregão Presencial 
nº 045/2021, tendo por objeto o Registro de Preços para 
eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 
(estocáveis), para o desenvolvimento das ações e progra-
mas executados pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social do Município de Tabapuã, para um período de 
12(doze) meses, conforme quantitativos e especificações 
constantes do Anexo I do edital”, foi considerada deserta, 
por não acudir empresas interessadas no objeto do certa-
me. Assim, reabre-se o prazo sendo designado o dia 30 
de novembro de 2021, para o Credenciamento e abertura 
dos envelopes, com início às 09h00min, no Fundo Social 
de Solidariedade de Tabapuã, situado na Av. Rodolfo Baldi 
nº 805 - Centro, ao lado do Paço Municipal. Edital com-
pleto e mais informações poderão ser obtidas através 
do site www.tabapua.sp.gov.br e do e-mail: licitacao@
tabapua.sp.gov.br. Tabapuã/SP, 16 de novembro de 2021. 
SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefeito Municipal. PU-
BLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

PAULO ROBERTO PEREIRA, estado civil divorciado, profis-
são encaregado de pátio, nascido em Ourinhos, SP no dia 
vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e nove 
(27/03/1979), residente e domiciliado Vereda das Tulipas, 
411, fundos, Jardim Santa Luzia, Embu das Artes, SP, filho 
de MARIA SIDENES PEREIRA. OZENEIDE DE SOUZA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Vicência, PE no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos 
e setenta e oito (16/01/1978), residente e domiciliada Vere-
da das Tulipas, 411, fundos, Jardim Santa Luzia, Embu das 
Artes, SP, filha de ANTONIO INACIO DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ DE SOUZA SILVA.

JOÃO VITOR ARAUJO DO NASCIMENTO, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de operações, nascido em Fortaleza, 
CE no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e nove 
(12/04/1999), residente e domiciliado Rua São Jorge, 175, 
Jardim Valo Verde, Embu das Artes, SP, filho de RAIMUNDO 
CARVALHO DO NASCIMENTO e de MARIA DE LOURDES 
ARAUJO DO NASCIMENTO. STEFANNI SANTOS RODRI-
GUES, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em Taboão da Serra, SP no dia vinte e cinco de outubro de 
mil novecentos e noventa e oito (25/10/1998), residente e do-
miciliada Rua São Jorge, 175, Jardim Valo Verde, Embu das 
Artes, SP, filha de AGNALDO APARECIDO RODRIGUES e 
de BENIZETE PEREIRA SANTOS.

SABRINO SILVA DE MOURA, estado civil solteiro, profissão 
marketing digital, nascido em São Paulo, SP no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (14/08/1994), 
residente e domiciliado Rua Perova, 451, Jardim Castilho, 
Embu das Artes, SP, filho de JOSE COELHO MOURA e de 
ANDREIA APARECIDA MACEDO DA SILVA. CRISLAINE 
DIODATO DE MENEZES, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Roque, SP no dia primeiro de 
março de mil novecentos e noventa e seis (01/03/1996), resi-
dente e domiciliada Rua Perova, 451, Jardim Castilho, Embu 
das Artes, SP, filha de RONALDO SOARES DE MENEZES e 
de GILVANETE DIODATO DE MENEZES.

SAMUEL FREITAS CHAGAS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Osasco, SP no dia dez de março de 
mil novecentos e oitenta e nove (10/03/1989), residente e 
domiciliado Rua Constelação, 191, antigo 06, Jardim Novo 
Embu, Embu das Artes, SP, filho de ROBERTO VIEIRA DAS 
CHAGAS e de ROSANE ROSA DE FREITAS. ADRIANA 
ALVES CORDEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Aracatu, BA no dia vinte e seis de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (26/01/1991), residente e domi-
ciliada Rua Constelação, 191, Jardim Novo Embu, Embu das 
Artes, SP, filha de LOURIVALDO ALVES CORDEIRO e de 
ZILDA ALVES DOS SANTOS.

SIDNEY APARECIDO RAMALHO, estado civil divorciado, 
profissão motorista autônomo, nascido em Quatá, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos e cinquenta e oito 
(23/03/1958), residente e domiciliado Rua Espacial, 18, Jar-
dim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho de VALDEMAR 
RAMALHO e de SINESE IANEGITZ RAMALHO. MARIA 
ELMA DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Tutóia, MA no dia oito de maio de mil 
novecentos e sessenta e um (08/05/1961), residente e domi-
ciliada Rua Embu-Guaçu, 56, Parque Pirajussara, Embu das 
Artes, SP, filha de JOSÉ DE ALENCAR DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ DA CONCEIÇÃO.

RONALDO DIAS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP no dia dezenove de 
agosto de mil novecentos e setenta e cinco (19/08/1975), re-
sidente e domiciliado Rua Andrômeda, 03, Jardim do Colégio, 
Embu das Artes, SP, filho de RAFAEL SANTOS DO AMOR 
DIVINO e de MARILENE DIAS SANTOS. ÉRICA BEZERRA 
CAVALCANTE, estado civil divorciada, profissão enfermeira, 
nascida em Taboão da Serra, SP no dia dezoito de agosto 
de mil novecentos e setenta e nove (18/08/1979), residente 
e domiciliada Rua Andrômeda, 03, Jardim do Colégio, Embu 
das Artes, SP, filha de ELIAS BEZERRA CAVALCANTE e de 
MARIA APARECIDA SILVEIRA ALENCAR.

MARCOS GABRIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Poços de Caldas, MG no dia dois de 
março de mil novecentos e noventa e nove (02/03/1999), re-
sidente e domiciliado Rua do Engenheiro, 37, B, Jardim de 
Lourdes, Embu das Artes, SP, filho de MARCO ROBERTO 
DA SILVA e de MARCIA DE CASSIA FERREIRA SILVA. LUA-
NA BORELI FRANCISCO, estado civil solteira, profissão au-
tônoma, nascida em São Paulo, SP no dia dez de janeiro de 
dois mil e três (10/01/2003), residente e domiciliada Rua do 
Engenheiro, 37, B, Jardim de Lourdes, Embu das Artes, SP, 
filha de CLAUDIO CLEI FRANCISCO e de EULALIA BORELI 
FRANCISCO.

AILTON ANDERSON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro civil, nascido em Campo Maior, PI no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(29/05/1989), residente e domiciliado Rua Campos do Jor-
dão, 184, Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, filho de 
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO e de FRAN-
CISCA MARIA DE OLIVEIRA. HYANE APARECIDA MOREI-
RA PINHEIRO, estado civil solteira, profissão engenheira 
civil, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e seis (24/12/1996), 
residente e domiciliada Rua Campos do Jordão, 184, Jardim 
Dom José, Embu das Artes, SP, filha de PAULO DE SOUZA 
PINHEIRO e de VERONICA MOREIRA PINHEIRO.

WELLINGTON CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em São Paulo, SP no dia cinco de 
dezembro de mil novecentos e setenta e nove (05/12/1979), 
residente e domiciliado Rua Carambola Natal, 166, Vila Na-
tal, São Paulo, SP, filho de ADAUTO CARLOS DA SILVA e 
de LUZINETE SABINO DA SILVA. SINARIA VENTURA GO-
MES, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em 
Riachão do Dantas, SE no dia vinte de junho de mil nove-
centos e setenta e dois (20/06/1972), residente e domiciliada 
Rua Guaiçara, 117, Santa Rosa, Embu das Artes, SP, filha 
de JOSÉ LOURENÇO GOMES e de MARIA VENTURA DE 
JESUS GOMES.

LUCIANO FERRAZ VIANA DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão borracheiro, nascido em São Paulo, SP no dia seis 
de agosto de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), 
residente e domiciliado Avenida Capivari, 18, Parque Luíza, 
Embu das Artes, SP, filho de LUIZ SAMPAIO SOUZA e de 
SILVANI FERRAZ VIANA DE SOUZA. NATALIA MARINHO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Osasco, SP no dia primeiro de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis (01/12/1996), residente e domi-
ciliada Avenida Capivari, 18, Parque Luíza, Embu das Artes, 
SP, filha de GILDA MARINHO DOS SANTOS.

JOSENILDO CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil soltei-
ro, profissão serviços gerais, nascido em Recife, PE no 
dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa 
(26/09/1990), residente e domiciliado Rua do Virgílio, 95, 
Tingidor, Embu das Artes, SP, filho de RIZOLENE MARIA 
DA SILVA. JERUSA CAVALCANTI JERONIMO, estado civil 
divorciada, profissão zeladora, nascida em Paulista, PE no 
dia doze de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(12/12/1974), residente e domiciliada Rua do Virgílio, 95, Tin-
gidor, Embu das Artes, SP, filha de ADANIRIO GILA JERONI-
MO e de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA JERONIMO.

SERGIO VANDER DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em Guiricema, MG no dia dois de 
agosto de mil novecentos e setenta e três (02/08/1973), resi-
dente e domiciliado Rua Anápolis, 275, Jardim Vista Alegre, 
Embu das Artes, SP, filho de GERALDO ANSELMO DOS 
SANTOS e de VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS. VAL-
DILENE BARBOSA MOURA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Pão de Açúcar, AL no dia vinte e oito 
de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (28/01/1974), 
residente e domiciliada Rua Anápolis, 275, Jardim Vista Ale-
gre, Embu das Artes, SP, filha de ARNOBIO MOURA e de 
SEBASTIANA BARBOSA.

ALESSANDRO FERRAZ DE ABREU, estado civil divorciado, 
profissão professor, nascido em São Paulo, SP no dia cinco 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis (05/10/1976), 
residente e domiciliado Estrada São Cristóvão, 24, Jardim 
São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de REINALDO FER-
RAZ DE ABREU e de ARLETE DOS SANTOS DE ABREU. 
LUCIANA SILVA ANTUNES, estado civil divorciada, profissão 
professora, nascida em Porto Alegre, RS no dia dez de maio 
de mil novecentos e oitenta e dois (10/05/1982), residente e 
domiciliada Rua Luiza Mahin, 29, Bloco 6, aptº 31, Parque 
Pirajussara, Embu das Artes, SP, filha de REQUELME AN-
TUNES e de MARIA DA PAZ SILVA ANTUNES.

ROSINEUDO VAQUEIRO, estado civil solteiro, profissão bor-
racheiro, nascido em Piancó, PB no dia sete de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (07/12/1995), residente e 
domiciliado Rua Tabica, 16, Cohab Jardim São Bento, São 
Paulo, SP, filho de ADAUTO VAQUEIRO e de MARIA AN-
TONIA DE JESUS VAQUEIRO. MARIA GLEÍCIA FURTADO 
ARAÚJO, estado civil solteira, profissão nutricionista, nasci-
da em Olho D’água, PB no dia trinta de maio de mil novecen-
tos e noventa e seis (30/05/1996), residente e domiciliada 
Rua Panorama, 08, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, 
SP, filha de AGENOR FURTADO DE ARAÚJO e de CLAUDE-
TE DE ARAÚJO SOUZA FURTADO.

FELLIPE MARTINS DOS SANTOS FRANCELINO, estado 
civil solteiro, profissão técnico em segurança do trabalho, 
nascido em Diadema, SP no dia vinte e sete de abril de mil 
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novecentos e noventa e quatro (27/04/1994), residente e do-
miciliado Rua Curió, 17, Jardim Vazame, Embu das Artes, 
SP, filho de CLEBER DOS SANTOS FRANCELINO e de 
RENATA MARTINS DOS SANTOS. JESSICA NERES DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo, SP no dia dez de julho de mil 
novecentos e noventa e dois (10/07/1992), residente e domi-
ciliada Rua Jerusalem, 1060, B, Jardim São Marcos, Embu 
das Artes, SP, filha de FILADELSON SANTOS DE SOUZA e 
de JOANA NERES TEIXEIRA.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, estado civil divorcia-
do, profissão motorista, nascido em Rio Casca, MG no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(18/11/1983), residente e domiciliado Estrada São Judas, 
190, Bloco A, grupo 12, apt. 231, Esplanada, Embu das 
Artes, SP, filho de JORGE ANTÔNIO ALVES e de MARIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES. CAMILA DOS SANTOS 
VIEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Santo Antônio de Jesus, BA no dia nove de agosto de mil 
novecentos e noventa (09/08/1990), residente e domiciliada 
Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 773, apt. 05, Chácara da Ga-
lega, Pindamonhangaba, SP, filha de CARLINDO MANOEL 
VIEIRA e de CARMELITA SOUZA DOS SANTOS VIEIRA.

EDSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são cozinheiro, nascido em Paulo Afonso, BA no dia trinta de 
novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (30/11/1984), 
residente e domiciliado Rua Pégaso, 72, Jardim do Colégio, 
Embu das Artes, SP, filho de MANOEL RODRIGUES DA SIL-
VA e de MARIA TEIXEIRA DA SILVA. JENIFER DOS SAN-
TOS CARLOS, estado civil divorciada, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP no dia dois de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (02/06/1995), re-
sidente e domiciliada Rua Pégaso, 72, Jardim do Colégio, 
Embu das Artes, SP, filha de ADÃO CARLOS e de SILVANA 
RAMOS DOS SANTOS CARLOS.

KAIQUE KIRK SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profis-
são balconista, nascido em Taboão da Serra, SP no dia vinte 
de agosto de dois mil e três (20/08/2003), residente e do-
miciliado Rua Adamastor, 80, Jardim Santo Eduardo, Embu 
das Artes, SP, filho de PAULO DO NASCIMENTO SILVA e 
de EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA. ANA CLARA 
RODRIGUES PAIS DE PAULA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Indaiatuba, SP no dia dez de outubro 
de dois mil e quatro (10/10/2004), residente e domiciliada 
Rua Umberto Marino Marchetti, 130, Parque Paraíso, Itape-
cerica da Serra, SP, filha de WILSON FERNANDO DE PAU-
LA e de ANA CLAUDIA RODRIGUES PAIS.

EDUARDO GODINHO DE CASTRO, estado civil divorcia-
do, profissão operador de maquina, nascido em São Pau-
lo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e 
três (12/06/1983), residente e domiciliado Rua Tigre, 256, 
Jardim Casa Branca, Embu das Artes, SP, filho de MARIA 
DAS DORES GODINHO CASTRO. ELISABETE OLIVIO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista contábil, 
nascida em São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (12/09/1985), residente e domi-
ciliada Rua Siderópolis, 154, Jardim Sílvio Sampaio, Taboão 
da Serra, SP, filha de VITOR PEREIRA DE OLIVEIRA e de 
LUCIA DE FATIMA OLIVIO.

DIEGO SILVA MELO, estado civil solteiro, profissão técnico 
de farmácia, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (26/10/1993), re-
sidente e domiciliado Viela Meridiana, 32, Jardim Pinheirinho, 
Embu das Artes, SP, filho de EDIVAR ALVES DE MELO e de 
SIMONE DA SILVA GODINHO. THAINÁ DA SILVA FRANCIS-
CO, estado civil solteira, profissão servidora pública munici-
pal, nascida em São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de 
mil novecentos e noventa e quatro (18/08/1994), residente 
e domiciliada Viela Meridiana, 32, Jardim Pinheirinho, Embu 
das Artes, SP, filha de MAURICIO DOS SANTOS FRANCIS-
CO e de LUCIDALVA MATOS DA SILVA.

NIVALDO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
policial militar, nascido em Bebedouro, SP no dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e sessenta e um (17/08/1961), 
residente e domiciliado Rua Morumbi, 96, Jardim Santa Tere-
za, Embu das Artes, SP, filho de IDERCIO DE CARVALHO e 
de TEREZA PELIÇÃO DE CARVALHO. ELAINE DE OLIVEI-
RA SILVA, estado civil solteira, profissão plantão controlador, 
nascida em São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil 
novecentos e setenta e cinco (31/01/1975), residente e do-
miciliada Rua Morumbi, 96, Jardim Santa Tereza, Embu das 
Artes, SP, filha de MANOEL RAMOS DA SILVA e de MARIA 
LENISI DE OLIVEIRA.

SAMUEL FARIAS LOPES, estado civil , profissão , nascido 
em no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e nove (26/02/1999), residente e domiciliado em local 
ignorado, filho de . ESTER GISLAINE DA COSTA NASCI-
MENTO, estado civil , profissão , nascida em no dia sete de 
julho de mil novecentos e noventa e nove (07/07/1999), resi-
dente e domiciliada em local ignorado, filha de .

JOILSON SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são vigilante, nascido em São Paulo, SP no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (19/12/1986), 
residente e domiciliado Rua Santa Benta, 110, Jardim Santo 
Antônio, Embu das Artes, SP, filho de JOEL PEREIRA DOS 
SANTOS e de DEIDE APARECIDA DA SILVA. ANDRESA 
LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão contro-
ladora de acesso, nascida em Cotia, SP no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (23/01/1992), 
residente e domiciliada Rua Santa Benta, 110, Jardim Santo 
Antônio, Embu das Artes, SP, filha de PEDRO AUGUSTO 
DOS SANTOS e de NINACÉLI LIMA DOS SANTOS.

RODRIGO DOS SANTOS NUNES, estado civil solteiro, pro-
fissão analista administrativo, nascido em Francisco Morato, 
SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
sete (03/02/1997), residente e domiciliado Rua Ursa Maior, 
670, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filho de ANTO-
NIO NUNES CHAGAS e de ELISA TERESINHA DOS SAN-
TOS. CASSIANA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão assistente de atendimento, nascida em Taboão 
da Serra, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e sete (12/12/1997), residente e domiciliada Rua 
Ursa Maior, 670, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, fi-
lha de RUBENS ALVES DA SILVA e de LUCIENE PEREIRA 
DA SILVA.

HORTENCIO JOSÉ WERNECK DE SOUZA, estado civil 
divorciado, profissão professor, nascido em Leopoldina, MG 
no dia vinte de outubro de mil novecentos e sessenta e um 
(20/10/1961), residente e domiciliado Avenida Ecologista de 
João de Oliveira Ramos de Sá, 761, Jardim dos Ipês, Embu 
das Artes, SP, filho de JOSÉ DE SOUZA CARMO e de MA-
RIA DO ROSARIO WERNECK DO CARMO. RAQUEL DIAS 
PORTELA, estado civil divorciada, profissão professora, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (27/09/1965), residente e 
domiciliada Avenida Ecologista de João de Oliveira Ramos 
de Sá, 761, Jardim dos Ipês, Embu das Artes, SP, filha de 
JAYME DIAS PEDRERO e de JUANA FERNANDEZ RAMOS 
DIAS.

SINVALDO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão açougueiro, nascido em Ruy Barbosa, BA no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/09/1992), residente e domiciliado Rua Nigéria, 77, Jardim 
São Luiz, Embu das Artes, SP, filho de MIRALDO PEREIRA 
DA SILVA e de ADELICE GONÇALVES DA SILVA. LETICIA 
TEIXEIRA GONÇALVES DE PAULA, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, 
SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (10/10/1993), residente e domiciliada Rua Nigéria, 77, 
Jardim São Luiz, Embu das Artes, SP, filha de LOURIVALDO 
GONÇALVES DE PAULA e de VIVINA MARTINS TEIXEIRA 
DE PAULA.

KELVIN SANTOS ARRUDA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em São Paulo, SP no dia dois de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um (02/11/1991), residen-
te e domiciliado Rua Marquês de Paranaguá, 223, Engenho 
Velho, Embu das Artes, SP, filho de EDIVALDO ALEXANDRE 
DE ARRUDA e de MARIA TEREZA DOS SANTOS SARO 
ARRUDA. EDUARDA INACIO SALVADOR, estado civil sol-
teira, profissão contadora, nascida em Itapecerica da Serra, 
SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e no-
venta e seis (29/09/1996), residente e domiciliada Estrada 
Kaiko, 2505, Embu Colonial, Embu das Artes, SP, filha de 
ZELINO SALVADOR e de SANDRA HELENA INÁCIO VIANA.

MARCIO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em Taboão da Serra, SP no dia três de 
setembro de mil novecentos e setenta e oito (03/09/1978), 
residente e domiciliado Rua Bom Retiro, 55, Jardim Santa Te-
reza, Embu das Artes, SP, filho de MANOEL ELOI DA SILVA e 
de MARIA CICERA DE LIMA SILVA. ANA PAULA MARQUES 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão nutricionista, 
nascida em São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e oitenta (18/10/1980), residente e domiciliada 
Rua Bom Retiro, 55, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, 
SP, filha de EDUARDO ALMEIDA NASCIMENTO e de AN-
GELICA MARQUES NASCIMENTO.

ERICK NUNES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
analista de negócio, nascido em Embu das Artes, SP no dia 
trinta e um de março de mil novecentos e setenta e nove 
(31/03/1979), residente e domiciliado Avenida Florianópolis, 
121, Apto 63, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes, SP, filho 
de LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA e de MARIA NEIDE 
NUNES DE LIMA. FERNANDA LELIS DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão analista de recursos humanos, 
nascida em Embu das Artes, SP no dia doze de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (12/04/1982), residente e do-
miciliada Avenida Florianópolis, 121, Apto. 63, Jardim Vista 
Alegre, Embu das Artes, SP, filha de ERON FERREIRA DOS 
SANTOS e de ELZA LELIS DOS SANTOS.

DIEGO DE JESUS TELES, estado civil solteiro, profissão 
metalúrgico, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e um 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (21/06/1987), 
residente e domiciliado Rua Xingu, 45, Jardim Novo Campo 
Limpo, Embu das Artes, SP, filho de VALDETE FERREIRA 
TELES e de ZENILDA MARIA DE JESUS TELES. VANESSA 
REIMÃO TONON, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de 
mil novecentos e noventa e quatro (22/01/1994), residente e 
domiciliada Avenida José Dini, 400, Apto.122 Bl.2, Chácara 
Agrindus, Taboão da Serra, SP, filha de CLAUDINEI TONON 
e de SONIA MARIA PEREIRA REIMÃO TONON. 

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Lorena - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 10:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA MAJOR OLIVEIRA BOR-
GES, Nº 287, CENTRO, LORENA, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo im-
preterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED B49910 - CONTRATO 803195822323 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
JORGE GONCALVES FILHO, BRASILEIRO(A), OPERA-
DOR DE TRATAMENTO DE AGUA , CPF 831.702.438-53, 
CI 9.713.707 SSP/SP, CASADO (A) COM SONIA MARIA 
DE SOUZA WERNECK GONCALVES , BRASILEIRO (A), 
DO LAR, CPF 625.117.008-59 CI: 18.849.483 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA DE MORADA, A RUA 
SANTA IZABEL, Nº 149, BAIRRO DE SANTO ANTONIO, 
EM LORENA,
SP, CONTENDO SALA, VARANDA, DOIS QUARTOS, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ENCERRANDO UMA AREA CONS-
TRUIDA DE 85,57M2, AREA DE 220,00M2, COM TODAS 
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, 
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

Lorena,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PRE-
GÃO PRESENCIAL 01/2021 – PROCESSO 
108/2021. Data de realização: 30.11.2021 a par-
tir das 08h30. Objeto: Contratação de empresa 
especializada, com fornecimento de equipamento 
técnico, material e mão de obra, para prestação de 
serviços nos postos de atendimento: presencial, via 
telefone, aplicativo de mensagens, e-mail, móvel e 
comunitários; atendimento em campo: de leitura 
de hidrômetro com ou sem emissão e entrega si-
multânea de conta,  apontamentos de incidências, 
emissão e entrega de comunicados e notificações, 
orientação, informação ao usuário, abertura de de-
mandas de serviços necessários; vistorias prediais: 
atualização cadastral (socioeconômica), atualiza-
ção cadastral (verificação de titularidade), verifica-
ção de caixa de proteção de hidrômetro, caixa de 
inspeção, válvula de retenção, caixa de gordura e 
lançamento de águas pluviais, verificação de con-
sumo e leitura, critica de leitura, verificação de liga-
ção suprimida, vistorias técnicas: técnica para ve-
rificação do funcionamento do hidrômetro com ou 
sem substituição, técnica para orçamento de ser-
viço, técnica de levantamento de perfil de consu-
mo, técnica para dimensionamento de hidrômetro 
com uso de datta-logger  e técnica para detecção 
de indício de vazamento; vistorias de atendimento 
para controle de inadimplência com negociação de 
débitos e supressão/religação de ligações; vistoria 
técnica com utilização de equipamento geofone; e 
vistorias emergenciais descritos neste edital, no 
município de São José do Rio Preto e distritos de 
Talhado e Engenheiro Schmidt. Valor Estimado: 
R$ 14.348.504,20. Prazo de Execução: 12 me-
ses. Demais informações e retirada do edital com 
a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Sei-
xas, S. J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 
das 13h30 às 17h00, de segunda a sexta, no fone: 
(17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: 
www.semae.riopreto.sp.gov.br. S. J. Rio Preto, 
08.11.2021 – Luiz Gustavo Casseb – Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- EDITAL - Nº 136/2021. PROCESSO Nº 
214/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2021. TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE LICITAÇÃO 
DIFERENCIADA, MODO EXCLUSIVO, PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
OU A ELAS EQUIPARADAS. OBJETO: Aquisição com entrega imediata de PEDREGULHO SEIXO 
ROLADO, visando a manutenção da Estrada Rural NVH 385, nos trechos 0,1 Km a 1 Km, 
conforme plano de trabalho do Convênio nº 1301012020/11520, celebrado entre o ESTADO 
DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, e o 
município de NOVO HORIZONTE, conforme descrição e quantidades constantes do Termo de 
Referência - Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 30 de novembro 
de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.
br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 
13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 16 de novembro de 2021 – Fabiano de Mello 
Belentani – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LIC. Nº 3121/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, 
NOTEBOOKS E TABLETS 
PARA UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.”
Homologo todos os atos praticados no 
presente processo licitatório, para os lotes 
abaixo descritos, adjudicando-lhes o objeto 
previsto no Edital.
INFORMÁTICA DA FONTE COM E SERV 
EIRELI:
Lote 01 – Pelo valor global de R$ 
7.007.000,00
Lote 02– FRACASSADO
MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE 
INFORMÁTICA LTDA:
Lote 03 – Pelo valor global de R$ 
1.196.998,40

Araraquara, 16 de novembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 47/2021
Processo nº 32.585/2021

Objeto: Confecção de 86.000 (oitenta e 
seis mil) carnês e boletos, através de um 
sistema misto de guia de arrecadação e 
boletos registrados para o exercício de 
2022.
Abertura: 01/12/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/
NELSON HAYASHIDA, Secretário 
Municipal de Fazenda.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 059/2021, Processo 
20.019/2021. Tipo: Menor Preço Global. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada 
na locação e montagem de cenários e enfei-
tes de Natal para a Coordenadoria Municipal 
de Cultura da Secretaria de Educação e Cul-
tura de Mairiporã/SP. A sessão será aberta 
às 09:00 horas do dia 29 de Novembro de 
2021, na sala de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do 
Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. 
O edital na integra poderá ser obtido a par-
tir do dia 18/11/2021 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 060/2021, Processo 
13.192/2021. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: registro de preços para eventual con-
tratação de empresa para prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos pertencentes à frota municipal, 
incluindo fornecimento com aplicação de pe-
ças e/ou acessórios originais ou genuínos e 
mão de obra, inclusive serviços de guincho, 
para atender às necessidades de todas as 
secretarias municipais de Mairiporã/SP. A 
sessão será aberta às 09:00 horas do dia 
30 de Novembro de 2021, na sala de licita-
ções da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-000, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 18/11/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 016/2021 - Proces-
so nº 473/2021. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DO “DECK DA CHALANA”, 
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU-
RISMO E ESPORTES DE MAIRIPORÃ/SP. 
A sessão será aberta às 09h00 do dia 03 de 
Dezembro de 2021, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada 
no térreo do Paço Municipal, na Alameda Ti-
biriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, 
Mairiporã/SP. O edital da Tomada de Preços 
nº 016/2021 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
18/11/2021 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelo site 
www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informa-
ções através do telefone (11) 4419-8019 ou 
pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br, 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

DECISÃO FINAL DE RECURSOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021

REPETIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2707/2021

DE: 09 DE SETEMBRO DE 2021
Venho, através deste, em relação ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 093/2021 - REPETIDO, cujo 
objeto é “AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA A 
PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 
QUE SERÃO UTILIZADOS PRINCIPALMENTE 
NA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PELO “PROGRAMA MINHA MO-
RADA”, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL, RATIFICAR a decisão da 
Pregoeira, pelos motivos constantes nos autos, jul-
gando vencedora a empresa R LASSI COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELLI.
A decisão do recurso encontra-se no endereço: 
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-
-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-admi-
nistracao.

Araraquara, 16 de Novembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3399/2021
DE: 03 de NOVEMBRO de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Pregão Ele-
trônico nº 124/2021, que tem por objeto o CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS 
À CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS DO-
TADAS OU NÃO DE PAVIMENTO, ESTRADAS 
MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PRAZO DE 12 
MESES, esclarecer o pedido de esclarecimento 
da empresa CONSMAQ LOCAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS EIRELI, conforme segue:
Informamos que a resposta do esclarecimento se 
encontra no site do Município de Araraquara, no 
endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/trans-
parencia-gestao-e-financas/portal-da-transparen-
cia-administracao.
Sem mais para o momento, nos colocamos a dis-
posição para os esclarecimentos necessários.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 16 de Novembro de 2021.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
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DECISÃO 
RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2021

PROCESSO N. º 3121/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, 
NOTEBOOKS E TABLETS 
PARA UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que encontra-se no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor da decisão do recurso referente 
ao pregão referenciado.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transpa-
rencia-secretaria-da-educacao/portal-da-
-transparencia-educacao

Araraquara, 12 de novembro de 2021.
Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados que está aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 
05/2021, Edital n.º 172/2021 – Objeto: Construçao da casa da juventude. A data e horário limite 
para recebimento dos envelopes de habilitação e propostas será dia 03/12/2021 às 08h:30 e o 
horário de abertura dos envelopes entregues será dia 03/12/2021 às 09h:00min. Barretos, 16 de 
novembro de 2021. Silvana Rodrigues Sampaio Borini - Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 062/2021. RETIFICAÇÃO DE 
EDITAL  REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS 
BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.   Pelo presente, o Prefeito 
Municipal de Dourado e o Pregoeiro desta Administração, diante das divergências apuradas quanto aos 
critérios de apresentação das propostas em relação às práticas de mercado, prejudicando assim a ampla 
participação de interessados, prejudicando, por consequente, a competitividade do certame, com fulcro no 
artigo 55, §1º da Lei 14.133/21, RETIFICAM o Edital do Pregão Presencial n.º 022/2021, da seguinte forma. 
1ª Alteração: Fica suprimido do Edital a alínea “f” do item VI - DA PROPOSTA;2ª Alteração: A alínea “i” do 
item VI - DA PROPOSTA, e a alínea “i” do Anexo IV passam a ter a seguinte redação: i) Prazo de validade dos 
produtos constantes nas cestas de, no mínimo, 03 (três) meses, contados a partir da data de sua entrega 
a esta Administração. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital e seus anexos. Uma vez que 
a alteração promovida no Edital altera a essência das propostas a serem apresentadas, CANCELA a sessão 
pública agendada para o dia 17/11/2021, às 09h00, reagendando-a para o dia 01/12/2021 às 09h00 no 
mesmo local divulgado no Edital. Sem mais, publique na forma da lei. Dourado, 16 de novembro de 2.021. 
GINO JOSÉ TORREZAN UMBERTO SORREGOTTI NETO PREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA
PREGÃO PRESENCIAL nº 040/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 101/2021 - EDITAL nº 055/2021 – OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS, OBJETIVANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DE REFERÊNCIA, GENÉRICOS E SIMILARES, 
CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO CONSTANTE DA COLUNA  PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, DA TABELA 
DE PREÇOS CMED DA ANVISA, PARA A DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LINDÓIA-SP. Recebimento do 
Envelopes: até as 08h45 do dia 01/12/2021. Abertura dos envelopes às 09h00 do dia 01/12/2021. O edital na íntegra, bem 
como maiores informações, poderão ser obtidos a partir do dia 17/11/2021, por meio de download no site da prefeitura 
www.lindoia.sp.gov.br, ou ainda solicitados via e-mail depto.licitacao@lindoia.sp.gov.br, ou ainda na Diretoria de Licitação da 
Prefeitura, situada na Avenida Rio do Peixe, nº 450, Jardim Estância Lindóia. Lindóia-SP, 16 de novembro de 2.021. Luciano 
Francisco de Godoi Lopes, Prefeito Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 102/2021 - EDITAL nº 056/2021 – OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM 
ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. Recebimento do Envelopes: até as 08h45 do dia 03/12/2021. 
Abertura dos envelopes às 09h00 do dia 03/12/2021. O edital na íntegra, bem como maiores informações, poderão ser 
obtidos a partir do dia 17/11/2021, por meio de download no site da prefeitura www.lindoia.sp.gov.br, ou ainda solicitados via 
e-mail depto.licitacao@lindoia.sp.gov.br, ou ainda na Diretoria de Licitação da Prefeitura, situada na Avenida Rio do Peixe, nº 
450, Jardim Estância Lindóia. Lindóia-SP, 16 de novembro de 2.021. Luciano Francisco de Godoi Lopes, Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº014/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para reforma do Terminal Rodoviário do Município 
de Lucélia/SP, com fornecimento de materiais, mão 
de obra e equipamentos necessários, nos termos 
do Contrato de Repasse nº 853981/2017, Operação 
Caixa nº 1045.518-82/2017 - conforme projeto exe-
cutivo anexo e requisição nº 0233/2021 Secretaria de 
Desenvolvimento Municipal. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lucélia
CONTRATADA: AC MELKO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.481.429/0001-43.
VALOR PREVISTO: R$ 365.836,01 (trezentos e ses-
senta e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais e 
um centavo.)
VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência do 
contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
assinatura do referido instrumento contratual, renová-
vel no interesse da Administração.
RATIFICO, para que produza os efeitos, a 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº014/2021 – PROCESSO Nº 045/2021, nos termos 
do artigo 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei 
de Licitações e Contratos) e artigo 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020.

Lucélia/SP, 12 de novembro de 2021.
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 

COSTA
     Prefeita Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0115/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA/SP 
CONTRATADA: AC MELKO ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA 
CNPJ:23.481.429/0001-43 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para reforma do Terminal Rodoviário do município 
de Lucélia/SP, com fornecimento de materiais, mão 
de obra e equipamentos necessários, nos termos 
do Contrato de Repasse nº 853981/2017, Operação 
Caixa nº 1045.518-82/2017 – Ministério do Turismo, 
conforme projeto executivo anexo e requisição nº 
0233/2021/SDM. 
MODALIDADE: Dispensa n.º 014/2021 - Processo n.º 
045/2021 
VIGÊNCIA: 06 meses 
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021 
VALOR: R$365.836,01 (trezentos e sessenta e cinco 
mil e oitocentos e trinta e seis reais e um centavo). 
DISPOSIÇÕES FINAIS: A Íntegra do contrato está à 
disposição dos interessados no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Lucélia. 
ASSINATURAS: TATIANA GUILHERMINO 
TAZINAZZIO COELHO COSTA, prefeita –MARCO 
EDUARDO FERREIRA– Sócio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55-2021. EDITAL Nº 103-2021. PROCESSO 
Nº 870-2021. OBJETO: Aquisição de varredora coletora mecânica rebocável, que será 
destinada a limpeza pública urbana. O prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias a contar 
da assinatura do contrato. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia 17/11/2021 
até às 08h00 do dia 30/11/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 30/11/2021 às 
09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser lido e 
obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/
SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9846. 
Macatuba, 16 de novembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO DE LICITAÇÃO
Processo nº 123/2021 – Pregão Presencial nº 045/2021
O Município de Tabapuã/SP, faz saber, a todos os inte-
ressados, que a Licitação modalidade Pregão Presencial 
nº 045/2021, tendo por objeto o Registro de Preços para 
eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 
(estocáveis), para o desenvolvimento das ações e progra-
mas executados pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social do Município de Tabapuã, para um período de 
12(doze) meses, conforme quantitativos e especificações 
constantes do Anexo I do edital”, foi considerada deserta, 
por não acudir empresas interessadas no objeto do certa-
me. Assim, reabre-se o prazo sendo designado o dia 30 
de novembro de 2021, para o Credenciamento e abertura 
dos envelopes, com início às 09h00min, no Fundo Social 
de Solidariedade de Tabapuã, situado na Av. Rodolfo Baldi 
nº 805 - Centro, ao lado do Paço Municipal. Edital com-
pleto e mais informações poderão ser obtidas através 
do site www.tabapua.sp.gov.br e do e-mail: licitacao@
tabapua.sp.gov.br. Tabapuã/SP, 16 de novembro de 2021. 
SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefeito Municipal. PU-
BLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

PAULO ROBERTO PEREIRA, estado civil divorciado, profis-
são encaregado de pátio, nascido em Ourinhos, SP no dia 
vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e nove 
(27/03/1979), residente e domiciliado Vereda das Tulipas, 
411, fundos, Jardim Santa Luzia, Embu das Artes, SP, filho 
de MARIA SIDENES PEREIRA. OZENEIDE DE SOUZA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Vicência, PE no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos 
e setenta e oito (16/01/1978), residente e domiciliada Vere-
da das Tulipas, 411, fundos, Jardim Santa Luzia, Embu das 
Artes, SP, filha de ANTONIO INACIO DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ DE SOUZA SILVA.

JOÃO VITOR ARAUJO DO NASCIMENTO, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de operações, nascido em Fortaleza, 
CE no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e nove 
(12/04/1999), residente e domiciliado Rua São Jorge, 175, 
Jardim Valo Verde, Embu das Artes, SP, filho de RAIMUNDO 
CARVALHO DO NASCIMENTO e de MARIA DE LOURDES 
ARAUJO DO NASCIMENTO. STEFANNI SANTOS RODRI-
GUES, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em Taboão da Serra, SP no dia vinte e cinco de outubro de 
mil novecentos e noventa e oito (25/10/1998), residente e do-
miciliada Rua São Jorge, 175, Jardim Valo Verde, Embu das 
Artes, SP, filha de AGNALDO APARECIDO RODRIGUES e 
de BENIZETE PEREIRA SANTOS.

SABRINO SILVA DE MOURA, estado civil solteiro, profissão 
marketing digital, nascido em São Paulo, SP no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (14/08/1994), 
residente e domiciliado Rua Perova, 451, Jardim Castilho, 
Embu das Artes, SP, filho de JOSE COELHO MOURA e de 
ANDREIA APARECIDA MACEDO DA SILVA. CRISLAINE 
DIODATO DE MENEZES, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Roque, SP no dia primeiro de 
março de mil novecentos e noventa e seis (01/03/1996), resi-
dente e domiciliada Rua Perova, 451, Jardim Castilho, Embu 
das Artes, SP, filha de RONALDO SOARES DE MENEZES e 
de GILVANETE DIODATO DE MENEZES.

SAMUEL FREITAS CHAGAS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Osasco, SP no dia dez de março de 
mil novecentos e oitenta e nove (10/03/1989), residente e 
domiciliado Rua Constelação, 191, antigo 06, Jardim Novo 
Embu, Embu das Artes, SP, filho de ROBERTO VIEIRA DAS 
CHAGAS e de ROSANE ROSA DE FREITAS. ADRIANA 
ALVES CORDEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Aracatu, BA no dia vinte e seis de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (26/01/1991), residente e domi-
ciliada Rua Constelação, 191, Jardim Novo Embu, Embu das 
Artes, SP, filha de LOURIVALDO ALVES CORDEIRO e de 
ZILDA ALVES DOS SANTOS.

SIDNEY APARECIDO RAMALHO, estado civil divorciado, 
profissão motorista autônomo, nascido em Quatá, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos e cinquenta e oito 
(23/03/1958), residente e domiciliado Rua Espacial, 18, Jar-
dim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho de VALDEMAR 
RAMALHO e de SINESE IANEGITZ RAMALHO. MARIA 
ELMA DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Tutóia, MA no dia oito de maio de mil 
novecentos e sessenta e um (08/05/1961), residente e domi-
ciliada Rua Embu-Guaçu, 56, Parque Pirajussara, Embu das 
Artes, SP, filha de JOSÉ DE ALENCAR DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ DA CONCEIÇÃO.

RONALDO DIAS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP no dia dezenove de 
agosto de mil novecentos e setenta e cinco (19/08/1975), re-
sidente e domiciliado Rua Andrômeda, 03, Jardim do Colégio, 
Embu das Artes, SP, filho de RAFAEL SANTOS DO AMOR 
DIVINO e de MARILENE DIAS SANTOS. ÉRICA BEZERRA 
CAVALCANTE, estado civil divorciada, profissão enfermeira, 
nascida em Taboão da Serra, SP no dia dezoito de agosto 
de mil novecentos e setenta e nove (18/08/1979), residente 
e domiciliada Rua Andrômeda, 03, Jardim do Colégio, Embu 
das Artes, SP, filha de ELIAS BEZERRA CAVALCANTE e de 
MARIA APARECIDA SILVEIRA ALENCAR.

MARCOS GABRIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Poços de Caldas, MG no dia dois de 
março de mil novecentos e noventa e nove (02/03/1999), re-
sidente e domiciliado Rua do Engenheiro, 37, B, Jardim de 
Lourdes, Embu das Artes, SP, filho de MARCO ROBERTO 
DA SILVA e de MARCIA DE CASSIA FERREIRA SILVA. LUA-
NA BORELI FRANCISCO, estado civil solteira, profissão au-
tônoma, nascida em São Paulo, SP no dia dez de janeiro de 
dois mil e três (10/01/2003), residente e domiciliada Rua do 
Engenheiro, 37, B, Jardim de Lourdes, Embu das Artes, SP, 
filha de CLAUDIO CLEI FRANCISCO e de EULALIA BORELI 
FRANCISCO.

AILTON ANDERSON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro civil, nascido em Campo Maior, PI no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(29/05/1989), residente e domiciliado Rua Campos do Jor-
dão, 184, Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, filho de 
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO e de FRAN-
CISCA MARIA DE OLIVEIRA. HYANE APARECIDA MOREI-
RA PINHEIRO, estado civil solteira, profissão engenheira 
civil, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e seis (24/12/1996), 
residente e domiciliada Rua Campos do Jordão, 184, Jardim 
Dom José, Embu das Artes, SP, filha de PAULO DE SOUZA 
PINHEIRO e de VERONICA MOREIRA PINHEIRO.

WELLINGTON CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em São Paulo, SP no dia cinco de 
dezembro de mil novecentos e setenta e nove (05/12/1979), 
residente e domiciliado Rua Carambola Natal, 166, Vila Na-
tal, São Paulo, SP, filho de ADAUTO CARLOS DA SILVA e 
de LUZINETE SABINO DA SILVA. SINARIA VENTURA GO-
MES, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em 
Riachão do Dantas, SE no dia vinte de junho de mil nove-
centos e setenta e dois (20/06/1972), residente e domiciliada 
Rua Guaiçara, 117, Santa Rosa, Embu das Artes, SP, filha 
de JOSÉ LOURENÇO GOMES e de MARIA VENTURA DE 
JESUS GOMES.

LUCIANO FERRAZ VIANA DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão borracheiro, nascido em São Paulo, SP no dia seis 
de agosto de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), 
residente e domiciliado Avenida Capivari, 18, Parque Luíza, 
Embu das Artes, SP, filho de LUIZ SAMPAIO SOUZA e de 
SILVANI FERRAZ VIANA DE SOUZA. NATALIA MARINHO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Osasco, SP no dia primeiro de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis (01/12/1996), residente e domi-
ciliada Avenida Capivari, 18, Parque Luíza, Embu das Artes, 
SP, filha de GILDA MARINHO DOS SANTOS.

JOSENILDO CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil soltei-
ro, profissão serviços gerais, nascido em Recife, PE no 
dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa 
(26/09/1990), residente e domiciliado Rua do Virgílio, 95, 
Tingidor, Embu das Artes, SP, filho de RIZOLENE MARIA 
DA SILVA. JERUSA CAVALCANTI JERONIMO, estado civil 
divorciada, profissão zeladora, nascida em Paulista, PE no 
dia doze de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(12/12/1974), residente e domiciliada Rua do Virgílio, 95, Tin-
gidor, Embu das Artes, SP, filha de ADANIRIO GILA JERONI-
MO e de MARIA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA JERONIMO.

SERGIO VANDER DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em Guiricema, MG no dia dois de 
agosto de mil novecentos e setenta e três (02/08/1973), resi-
dente e domiciliado Rua Anápolis, 275, Jardim Vista Alegre, 
Embu das Artes, SP, filho de GERALDO ANSELMO DOS 
SANTOS e de VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS. VAL-
DILENE BARBOSA MOURA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Pão de Açúcar, AL no dia vinte e oito 
de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (28/01/1974), 
residente e domiciliada Rua Anápolis, 275, Jardim Vista Ale-
gre, Embu das Artes, SP, filha de ARNOBIO MOURA e de 
SEBASTIANA BARBOSA.

ALESSANDRO FERRAZ DE ABREU, estado civil divorciado, 
profissão professor, nascido em São Paulo, SP no dia cinco 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis (05/10/1976), 
residente e domiciliado Estrada São Cristóvão, 24, Jardim 
São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de REINALDO FER-
RAZ DE ABREU e de ARLETE DOS SANTOS DE ABREU. 
LUCIANA SILVA ANTUNES, estado civil divorciada, profissão 
professora, nascida em Porto Alegre, RS no dia dez de maio 
de mil novecentos e oitenta e dois (10/05/1982), residente e 
domiciliada Rua Luiza Mahin, 29, Bloco 6, aptº 31, Parque 
Pirajussara, Embu das Artes, SP, filha de REQUELME AN-
TUNES e de MARIA DA PAZ SILVA ANTUNES.

ROSINEUDO VAQUEIRO, estado civil solteiro, profissão bor-
racheiro, nascido em Piancó, PB no dia sete de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (07/12/1995), residente e 
domiciliado Rua Tabica, 16, Cohab Jardim São Bento, São 
Paulo, SP, filho de ADAUTO VAQUEIRO e de MARIA AN-
TONIA DE JESUS VAQUEIRO. MARIA GLEÍCIA FURTADO 
ARAÚJO, estado civil solteira, profissão nutricionista, nasci-
da em Olho D’água, PB no dia trinta de maio de mil novecen-
tos e noventa e seis (30/05/1996), residente e domiciliada 
Rua Panorama, 08, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, 
SP, filha de AGENOR FURTADO DE ARAÚJO e de CLAUDE-
TE DE ARAÚJO SOUZA FURTADO.

FELLIPE MARTINS DOS SANTOS FRANCELINO, estado 
civil solteiro, profissão técnico em segurança do trabalho, 
nascido em Diadema, SP no dia vinte e sete de abril de mil 
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novecentos e noventa e quatro (27/04/1994), residente e do-
miciliado Rua Curió, 17, Jardim Vazame, Embu das Artes, 
SP, filho de CLEBER DOS SANTOS FRANCELINO e de 
RENATA MARTINS DOS SANTOS. JESSICA NERES DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo, SP no dia dez de julho de mil 
novecentos e noventa e dois (10/07/1992), residente e domi-
ciliada Rua Jerusalem, 1060, B, Jardim São Marcos, Embu 
das Artes, SP, filha de FILADELSON SANTOS DE SOUZA e 
de JOANA NERES TEIXEIRA.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, estado civil divorcia-
do, profissão motorista, nascido em Rio Casca, MG no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(18/11/1983), residente e domiciliado Estrada São Judas, 
190, Bloco A, grupo 12, apt. 231, Esplanada, Embu das 
Artes, SP, filho de JORGE ANTÔNIO ALVES e de MARIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES. CAMILA DOS SANTOS 
VIEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Santo Antônio de Jesus, BA no dia nove de agosto de mil 
novecentos e noventa (09/08/1990), residente e domiciliada 
Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 773, apt. 05, Chácara da Ga-
lega, Pindamonhangaba, SP, filha de CARLINDO MANOEL 
VIEIRA e de CARMELITA SOUZA DOS SANTOS VIEIRA.

EDSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são cozinheiro, nascido em Paulo Afonso, BA no dia trinta de 
novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (30/11/1984), 
residente e domiciliado Rua Pégaso, 72, Jardim do Colégio, 
Embu das Artes, SP, filho de MANOEL RODRIGUES DA SIL-
VA e de MARIA TEIXEIRA DA SILVA. JENIFER DOS SAN-
TOS CARLOS, estado civil divorciada, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP no dia dois de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (02/06/1995), re-
sidente e domiciliada Rua Pégaso, 72, Jardim do Colégio, 
Embu das Artes, SP, filha de ADÃO CARLOS e de SILVANA 
RAMOS DOS SANTOS CARLOS.

KAIQUE KIRK SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profis-
são balconista, nascido em Taboão da Serra, SP no dia vinte 
de agosto de dois mil e três (20/08/2003), residente e do-
miciliado Rua Adamastor, 80, Jardim Santo Eduardo, Embu 
das Artes, SP, filho de PAULO DO NASCIMENTO SILVA e 
de EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA. ANA CLARA 
RODRIGUES PAIS DE PAULA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Indaiatuba, SP no dia dez de outubro 
de dois mil e quatro (10/10/2004), residente e domiciliada 
Rua Umberto Marino Marchetti, 130, Parque Paraíso, Itape-
cerica da Serra, SP, filha de WILSON FERNANDO DE PAU-
LA e de ANA CLAUDIA RODRIGUES PAIS.

EDUARDO GODINHO DE CASTRO, estado civil divorcia-
do, profissão operador de maquina, nascido em São Pau-
lo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e 
três (12/06/1983), residente e domiciliado Rua Tigre, 256, 
Jardim Casa Branca, Embu das Artes, SP, filho de MARIA 
DAS DORES GODINHO CASTRO. ELISABETE OLIVIO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista contábil, 
nascida em São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (12/09/1985), residente e domi-
ciliada Rua Siderópolis, 154, Jardim Sílvio Sampaio, Taboão 
da Serra, SP, filha de VITOR PEREIRA DE OLIVEIRA e de 
LUCIA DE FATIMA OLIVIO.

DIEGO SILVA MELO, estado civil solteiro, profissão técnico 
de farmácia, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (26/10/1993), re-
sidente e domiciliado Viela Meridiana, 32, Jardim Pinheirinho, 
Embu das Artes, SP, filho de EDIVAR ALVES DE MELO e de 
SIMONE DA SILVA GODINHO. THAINÁ DA SILVA FRANCIS-
CO, estado civil solteira, profissão servidora pública munici-
pal, nascida em São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de 
mil novecentos e noventa e quatro (18/08/1994), residente 
e domiciliada Viela Meridiana, 32, Jardim Pinheirinho, Embu 
das Artes, SP, filha de MAURICIO DOS SANTOS FRANCIS-
CO e de LUCIDALVA MATOS DA SILVA.

NIVALDO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
policial militar, nascido em Bebedouro, SP no dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e sessenta e um (17/08/1961), 
residente e domiciliado Rua Morumbi, 96, Jardim Santa Tere-
za, Embu das Artes, SP, filho de IDERCIO DE CARVALHO e 
de TEREZA PELIÇÃO DE CARVALHO. ELAINE DE OLIVEI-
RA SILVA, estado civil solteira, profissão plantão controlador, 
nascida em São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil 
novecentos e setenta e cinco (31/01/1975), residente e do-
miciliada Rua Morumbi, 96, Jardim Santa Tereza, Embu das 
Artes, SP, filha de MANOEL RAMOS DA SILVA e de MARIA 
LENISI DE OLIVEIRA.

SAMUEL FARIAS LOPES, estado civil , profissão , nascido 
em no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e nove (26/02/1999), residente e domiciliado em local 
ignorado, filho de . ESTER GISLAINE DA COSTA NASCI-
MENTO, estado civil , profissão , nascida em no dia sete de 
julho de mil novecentos e noventa e nove (07/07/1999), resi-
dente e domiciliada em local ignorado, filha de .

JOILSON SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são vigilante, nascido em São Paulo, SP no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (19/12/1986), 
residente e domiciliado Rua Santa Benta, 110, Jardim Santo 
Antônio, Embu das Artes, SP, filho de JOEL PEREIRA DOS 
SANTOS e de DEIDE APARECIDA DA SILVA. ANDRESA 
LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão contro-
ladora de acesso, nascida em Cotia, SP no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (23/01/1992), 
residente e domiciliada Rua Santa Benta, 110, Jardim Santo 
Antônio, Embu das Artes, SP, filha de PEDRO AUGUSTO 
DOS SANTOS e de NINACÉLI LIMA DOS SANTOS.

RODRIGO DOS SANTOS NUNES, estado civil solteiro, pro-
fissão analista administrativo, nascido em Francisco Morato, 
SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
sete (03/02/1997), residente e domiciliado Rua Ursa Maior, 
670, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filho de ANTO-
NIO NUNES CHAGAS e de ELISA TERESINHA DOS SAN-
TOS. CASSIANA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão assistente de atendimento, nascida em Taboão 
da Serra, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e sete (12/12/1997), residente e domiciliada Rua 
Ursa Maior, 670, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, fi-
lha de RUBENS ALVES DA SILVA e de LUCIENE PEREIRA 
DA SILVA.

HORTENCIO JOSÉ WERNECK DE SOUZA, estado civil 
divorciado, profissão professor, nascido em Leopoldina, MG 
no dia vinte de outubro de mil novecentos e sessenta e um 
(20/10/1961), residente e domiciliado Avenida Ecologista de 
João de Oliveira Ramos de Sá, 761, Jardim dos Ipês, Embu 
das Artes, SP, filho de JOSÉ DE SOUZA CARMO e de MA-
RIA DO ROSARIO WERNECK DO CARMO. RAQUEL DIAS 
PORTELA, estado civil divorciada, profissão professora, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (27/09/1965), residente e 
domiciliada Avenida Ecologista de João de Oliveira Ramos 
de Sá, 761, Jardim dos Ipês, Embu das Artes, SP, filha de 
JAYME DIAS PEDRERO e de JUANA FERNANDEZ RAMOS 
DIAS.

SINVALDO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão açougueiro, nascido em Ruy Barbosa, BA no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/09/1992), residente e domiciliado Rua Nigéria, 77, Jardim 
São Luiz, Embu das Artes, SP, filho de MIRALDO PEREIRA 
DA SILVA e de ADELICE GONÇALVES DA SILVA. LETICIA 
TEIXEIRA GONÇALVES DE PAULA, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, 
SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (10/10/1993), residente e domiciliada Rua Nigéria, 77, 
Jardim São Luiz, Embu das Artes, SP, filha de LOURIVALDO 
GONÇALVES DE PAULA e de VIVINA MARTINS TEIXEIRA 
DE PAULA.

KELVIN SANTOS ARRUDA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em São Paulo, SP no dia dois de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um (02/11/1991), residen-
te e domiciliado Rua Marquês de Paranaguá, 223, Engenho 
Velho, Embu das Artes, SP, filho de EDIVALDO ALEXANDRE 
DE ARRUDA e de MARIA TEREZA DOS SANTOS SARO 
ARRUDA. EDUARDA INACIO SALVADOR, estado civil sol-
teira, profissão contadora, nascida em Itapecerica da Serra, 
SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e no-
venta e seis (29/09/1996), residente e domiciliada Estrada 
Kaiko, 2505, Embu Colonial, Embu das Artes, SP, filha de 
ZELINO SALVADOR e de SANDRA HELENA INÁCIO VIANA.

MARCIO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em Taboão da Serra, SP no dia três de 
setembro de mil novecentos e setenta e oito (03/09/1978), 
residente e domiciliado Rua Bom Retiro, 55, Jardim Santa Te-
reza, Embu das Artes, SP, filho de MANOEL ELOI DA SILVA e 
de MARIA CICERA DE LIMA SILVA. ANA PAULA MARQUES 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão nutricionista, 
nascida em São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e oitenta (18/10/1980), residente e domiciliada 
Rua Bom Retiro, 55, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, 
SP, filha de EDUARDO ALMEIDA NASCIMENTO e de AN-
GELICA MARQUES NASCIMENTO.

ERICK NUNES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
analista de negócio, nascido em Embu das Artes, SP no dia 
trinta e um de março de mil novecentos e setenta e nove 
(31/03/1979), residente e domiciliado Avenida Florianópolis, 
121, Apto 63, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes, SP, filho 
de LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA e de MARIA NEIDE 
NUNES DE LIMA. FERNANDA LELIS DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão analista de recursos humanos, 
nascida em Embu das Artes, SP no dia doze de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (12/04/1982), residente e do-
miciliada Avenida Florianópolis, 121, Apto. 63, Jardim Vista 
Alegre, Embu das Artes, SP, filha de ERON FERREIRA DOS 
SANTOS e de ELZA LELIS DOS SANTOS.

DIEGO DE JESUS TELES, estado civil solteiro, profissão 
metalúrgico, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e um 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (21/06/1987), 
residente e domiciliado Rua Xingu, 45, Jardim Novo Campo 
Limpo, Embu das Artes, SP, filho de VALDETE FERREIRA 
TELES e de ZENILDA MARIA DE JESUS TELES. VANESSA 
REIMÃO TONON, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de 
mil novecentos e noventa e quatro (22/01/1994), residente e 
domiciliada Avenida José Dini, 400, Apto.122 Bl.2, Chácara 
Agrindus, Taboão da Serra, SP, filha de CLAUDINEI TONON 
e de SONIA MARIA PEREIRA REIMÃO TONON. 

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Lorena - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 10:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA MAJOR OLIVEIRA BOR-
GES, Nº 287, CENTRO, LORENA, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo im-
preterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED B49910 - CONTRATO 803195822323 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
JORGE GONCALVES FILHO, BRASILEIRO(A), OPERA-
DOR DE TRATAMENTO DE AGUA , CPF 831.702.438-53, 
CI 9.713.707 SSP/SP, CASADO (A) COM SONIA MARIA 
DE SOUZA WERNECK GONCALVES , BRASILEIRO (A), 
DO LAR, CPF 625.117.008-59 CI: 18.849.483 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA DE MORADA, A RUA 
SANTA IZABEL, Nº 149, BAIRRO DE SANTO ANTONIO, 
EM LORENA,
SP, CONTENDO SALA, VARANDA, DOIS QUARTOS, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ENCERRANDO UMA AREA CONS-
TRUIDA DE 85,57M2, AREA DE 220,00M2, COM TODAS 
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, 
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

Lorena,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PRE-
GÃO PRESENCIAL 01/2021 – PROCESSO 
108/2021. Data de realização: 30.11.2021 a par-
tir das 08h30. Objeto: Contratação de empresa 
especializada, com fornecimento de equipamento 
técnico, material e mão de obra, para prestação de 
serviços nos postos de atendimento: presencial, via 
telefone, aplicativo de mensagens, e-mail, móvel e 
comunitários; atendimento em campo: de leitura 
de hidrômetro com ou sem emissão e entrega si-
multânea de conta,  apontamentos de incidências, 
emissão e entrega de comunicados e notificações, 
orientação, informação ao usuário, abertura de de-
mandas de serviços necessários; vistorias prediais: 
atualização cadastral (socioeconômica), atualiza-
ção cadastral (verificação de titularidade), verifica-
ção de caixa de proteção de hidrômetro, caixa de 
inspeção, válvula de retenção, caixa de gordura e 
lançamento de águas pluviais, verificação de con-
sumo e leitura, critica de leitura, verificação de liga-
ção suprimida, vistorias técnicas: técnica para ve-
rificação do funcionamento do hidrômetro com ou 
sem substituição, técnica para orçamento de ser-
viço, técnica de levantamento de perfil de consu-
mo, técnica para dimensionamento de hidrômetro 
com uso de datta-logger  e técnica para detecção 
de indício de vazamento; vistorias de atendimento 
para controle de inadimplência com negociação de 
débitos e supressão/religação de ligações; vistoria 
técnica com utilização de equipamento geofone; e 
vistorias emergenciais descritos neste edital, no 
município de São José do Rio Preto e distritos de 
Talhado e Engenheiro Schmidt. Valor Estimado: 
R$ 14.348.504,20. Prazo de Execução: 12 me-
ses. Demais informações e retirada do edital com 
a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Sei-
xas, S. J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 
das 13h30 às 17h00, de segunda a sexta, no fone: 
(17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: 
www.semae.riopreto.sp.gov.br. S. J. Rio Preto, 
08.11.2021 – Luiz Gustavo Casseb – Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- EDITAL - Nº 136/2021. PROCESSO Nº 
214/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2021. TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE LICITAÇÃO 
DIFERENCIADA, MODO EXCLUSIVO, PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
OU A ELAS EQUIPARADAS. OBJETO: Aquisição com entrega imediata de PEDREGULHO SEIXO 
ROLADO, visando a manutenção da Estrada Rural NVH 385, nos trechos 0,1 Km a 1 Km, 
conforme plano de trabalho do Convênio nº 1301012020/11520, celebrado entre o ESTADO 
DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, e o 
município de NOVO HORIZONTE, conforme descrição e quantidades constantes do Termo de 
Referência - Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 30 de novembro 
de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.
br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 
13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 16 de novembro de 2021 – Fabiano de Mello 
Belentani – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LIC. Nº 3121/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, 
NOTEBOOKS E TABLETS 
PARA UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.”
Homologo todos os atos praticados no 
presente processo licitatório, para os lotes 
abaixo descritos, adjudicando-lhes o objeto 
previsto no Edital.
INFORMÁTICA DA FONTE COM E SERV 
EIRELI:
Lote 01 – Pelo valor global de R$ 
7.007.000,00
Lote 02– FRACASSADO
MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE 
INFORMÁTICA LTDA:
Lote 03 – Pelo valor global de R$ 
1.196.998,40

Araraquara, 16 de novembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 47/2021
Processo nº 32.585/2021

Objeto: Confecção de 86.000 (oitenta e 
seis mil) carnês e boletos, através de um 
sistema misto de guia de arrecadação e 
boletos registrados para o exercício de 
2022.
Abertura: 01/12/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/
NELSON HAYASHIDA, Secretário 
Municipal de Fazenda.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 059/2021, Processo 
20.019/2021. Tipo: Menor Preço Global. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada 
na locação e montagem de cenários e enfei-
tes de Natal para a Coordenadoria Municipal 
de Cultura da Secretaria de Educação e Cul-
tura de Mairiporã/SP. A sessão será aberta 
às 09:00 horas do dia 29 de Novembro de 
2021, na sala de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do 
Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. 
O edital na integra poderá ser obtido a par-
tir do dia 18/11/2021 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 060/2021, Processo 
13.192/2021. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: registro de preços para eventual con-
tratação de empresa para prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos pertencentes à frota municipal, 
incluindo fornecimento com aplicação de pe-
ças e/ou acessórios originais ou genuínos e 
mão de obra, inclusive serviços de guincho, 
para atender às necessidades de todas as 
secretarias municipais de Mairiporã/SP. A 
sessão será aberta às 09:00 horas do dia 
30 de Novembro de 2021, na sala de licita-
ções da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-000, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 18/11/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 016/2021 - Proces-
so nº 473/2021. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DO “DECK DA CHALANA”, 
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU-
RISMO E ESPORTES DE MAIRIPORÃ/SP. 
A sessão será aberta às 09h00 do dia 03 de 
Dezembro de 2021, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada 
no térreo do Paço Municipal, na Alameda Ti-
biriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, 
Mairiporã/SP. O edital da Tomada de Preços 
nº 016/2021 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
18/11/2021 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelo site 
www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informa-
ções através do telefone (11) 4419-8019 ou 
pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br, 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

DECISÃO FINAL DE RECURSOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021

REPETIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2707/2021

DE: 09 DE SETEMBRO DE 2021
Venho, através deste, em relação ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 093/2021 - REPETIDO, cujo 
objeto é “AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA A 
PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 
QUE SERÃO UTILIZADOS PRINCIPALMENTE 
NA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PELO “PROGRAMA MINHA MO-
RADA”, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL, RATIFICAR a decisão da 
Pregoeira, pelos motivos constantes nos autos, jul-
gando vencedora a empresa R LASSI COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELLI.
A decisão do recurso encontra-se no endereço: 
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-
-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-admi-
nistracao.

Araraquara, 16 de Novembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3399/2021
DE: 03 de NOVEMBRO de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Pregão Ele-
trônico nº 124/2021, que tem por objeto o CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS 
À CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS DO-
TADAS OU NÃO DE PAVIMENTO, ESTRADAS 
MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PRAZO DE 12 
MESES, esclarecer o pedido de esclarecimento 
da empresa CONSMAQ LOCAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS EIRELI, conforme segue:
Informamos que a resposta do esclarecimento se 
encontra no site do Município de Araraquara, no 
endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/trans-
parencia-gestao-e-financas/portal-da-transparen-
cia-administracao.
Sem mais para o momento, nos colocamos a dis-
posição para os esclarecimentos necessários.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 16 de Novembro de 2021.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

B5gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 
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ERRATA DE  LEILÃO
Na agenda de leilões de novembro/21 
publicada no jornal Diário da Região 
de Osasco na edição do dia 04-11-
2021, anunciamos que o leilão de 

16.11.2021 realizado na Porto Seguro 
Pátio Vila Jaguara-SP-SP, seria 

realizado pelo leiloeiro André Cencin. 
Porém faço saber a quem possa 

interessar que eu Eduardo Silva Pinto 
REALIZEI o leilão 

 de 16.11.2021 às 
10h00. Fica desde já publicado com 
efeito de correção da minha agenda, 
inclusive, para todos os fins e efeitos.

Porto Seguro Pátio 
Vila Jaguara-SP-SP

Eduardo Silva Pinto - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 980.

www.copar t . com.br

ERRATA DE  LEILÃO
No edital de chamada e no edital 
pormenorizado de leilões ambos 

publicados no jornal Diário da Região 
de Osasco na edição do dia 13-11-

2021, publicamos que o Leiloeiro André 
Cencin iria realizar o leilão Porto 

Seguro Pátio Vila Jaguara-SP-SP. 
Porém faço saber a quem possa 

interessar que eu Eduardo Silva Pinto 
REALIZEI o leilão Porto Seguro Pátio 
Vila Jaguara-SP-SP de 16.11.2021 às 

10h00. Fica desde já publicado com 
efeito de correção inclusive, para todos 

os fins e efeitos.

Eduardo Silva Pinto - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 980.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATROS

RESUMO: PROCESSO Nº 10892/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 83/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS 

DE RETIRADA, CREMAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE CINZAS DOS OSSOS QUE ESTÃO 
DEPOSITADOS NO OSSÁRIO DOS CEMITÉRIOS E NÃO RECLAMADAS. DECISÃO DO 
PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa Co-
munidade Santa Rita de Cássia Ltda – CNPJ sob o nº 47.349.956/0001-67 – Lote Único – 
valor total global para 12 meses R$ 360.000,00. DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO: À vista de todo processado, notadamente das Atas do Pregão/Adjudicação, 
e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 
nº 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o presente 
procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 83/2021. Silvia de Campos – 
12/11/2021. São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2021. Carolina Morales Bernardino 
– Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 1374/2020 – Modalidade Pregão Presencial nº 85/2021 – Contra-
tação de Empresa para o Fornecimento de Licença de Sistema de Gerenciamento para o 
Setor de Alimentação Escolar. COMUNICADO: “Tento em vista a ausência de interessados 
na sessão, declaro “Deserto” o Pregão supracitado, aberto em 16/11/2021. São Caetano do 
Sul, 16 de novembro de 2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 11404/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 87/2021 – Aquisição 
de Cestas de Natal, Aves Natalina e Panetones. DATA DE ABERTURA: “Fica REAGENDA-
DA a licitação em epígrafe para o dia 18 de novembro de 2021 às 15:00 horas, na SALA 
DE LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, 
Rua Eduardo Prado nº 201, Bairro São José, CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. 
São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 12680/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 95/2021 – Con-
tratação de Empresa Especializada para Organizar e Estruturar a Realização da 45ª Pro-
va de Reis de São Caetano do Sul. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em 
epígrafe para o dia 30 de novembro de 2021 às 10 horas, na SALA DE LICITAÇÕES, do 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 
201, Bairro São José, CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. O edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.
saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefones 
para contato: 4233-7236”. Secretária Municipal de Governo Silvia de Campos – 12/11/2021. 
São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7021/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 52/2021 – Oferta 
de Compra nº - OC 863600801002021OC00018 – AQUISIÇÃO DE CONECTORES, PLU-
GUES, CABOS E TOMADAS. COMUNICADO: “Fica designada para o dia 22 de novembro 
de 2021 às 09:30hs, a sessão de prosseguimento, a ser realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br “. São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2021. Carolina Morales Ber-
nardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 8117/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 71/2021 – Oferta de 
Compra nº - 863600801002021OC00034 – Registro de Preço para o Fornecimento de Ra-
ção para Peixes, Ração Canina Adulto e Filhote, Ração Felina Adulto e Filhote, Alimento 
Úmido para Cães e Gatos e Tapete Higiênico. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o 
objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa DJW COMÉRCIO, REPRE-
SENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS ANIMAIS LTDA – CNPJ nº 
19.276.027/0001-30 – Item 01 – Valor Unitário R$ 5,30; Empresa RF LEITE AQUINO ALI-
MENTOS PARA ANIMAIS EPP – CNPJ nº 12.900.804/0001-25 – Item 03 – Valor Unitário R$ 
5,60; o Item 04 – Valor Unitário R$ 5,60; o Item 05 – Valor Unitário R$ 5,60; o Item 06 – Valor 
Unitário R$ 10,00; o Item 07 – Valor Unitário R$ 10,90; o Item 08 – Valor Unitário R$ 10,90; 
o Item 09 – Valor Unitário R$ 13,80. O item 02 restou DESERTO. DESPACHO DA SECRE-
TÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de todo processado, notadamente da Ata de 
sessão, e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto 
Municipal nº 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO 
o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 71/2021. Silvia de 
Campos – 12/11/2021. São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 11748/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 90/2021 – Oferta de 
Compra nº - 863600801002021OC00048 – Registro de Preços para Fornecimento de Me-
dicamentos Injetáveis IV para Uso na Rede Hospitalar e Ambulatorial. RERRATIFICAÇÃO: 
Rerratifi camos a publicação disponibilizada em 05/11/2021 nos jornais: Diário Ofi cial Eletrô-
nico – Ano 5 – Edição nº 1152 – 05/11/2021 – Págs. 05 e 06. Gazeta de São Paulo – Cad. 
Publicidade Legal – Edição de 05/11/2021 – Pág. B4. Diário Ofi cial do Estado – Poder Exe-
cutivo – Seção I – Edição de 05/11/2021 – Pág. 343. Onde se lê: “Registro de Preços para 
Fornecimento de Medicamentos Injetáveis V para Uso na Rede Hospitalar e Ambulatorial. ” 
Leia-se: “Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Injetáveis IV para Uso na 
Rede Hospitalar e Ambulatorial. ” São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2021. Carolina 
Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 11539/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 96/2021 – OFERTA 
DE COMPRA Nº 863600801002021OC00052 – Registro de Preços para Fornecimento de 
Luvas Descartáveis. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o 
dia 30 de novembro de 2021 às 15:00 horas, a ser realizada no endereço eletrônico www.
bec.sp.gov.br. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obti-
dos no endereço eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departa-
mento de Licitações e Contratos, e telefones para contato: 4233-7235”. Secretária Municipal 
de Governo: Silvia de Campos – 12/11/2021. São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2021. 
Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 46/2021 – PROC. Nº 3439/2021 – 
CONTRATADA: RAUL ALFREDO DURAN. OBJETO: Fica acrescido 25% (vinte e cinco por 
cento) ao valor inicial atualizado do Contrato nº 46/2021, correspondente a R$ 600,00 (seis-
centos reais). DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021. CONTRATANTE: Secretaria Municipal 
de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 94/2021 – PROC. Nº 300.137/2021 – CONTRATADA: EM-
PARSANCO ENGENHARIA S.A. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECAPEAMEN-
TO DE VIAS (RUA DA FORTUNA, BAIRRO PROSPERIDADE E AVENIDA CONSELHEI-
RO ANTÔNIO PRADO, BAIRRO CENTRO), NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL.  
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias corridos, a 
partir da data da assinatura do instrumento contratual. VALOR TOTAL: R$ 710.000,00 (sete-
centos e dez mil reais). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviço Urbanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Edital de Extinção
O Reitor da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere a lei, extingue o prazo de valida-
de do Concurso Público de Provas e Títulos 
para Docentes e formação de cadastro re-
serva, GR nº 122/2016, Edital 003/2016, ho-
mologado e publicado em 04/02/2017.
São Caetano do Sul, 17 de novembro de 2021. 

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021

Objeto: Aquisição de polímero catiônico 
em pó e polímero catiônico em emulsão
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até 
30/11/2021 às 08h30.        
Sessão do Pregão: 30/11/2021 às 09h00.
Valor estimado: R$ 994.680,00
O edital poderá ser retirado no 
Departamento de Suprimentos, sito a 
Rua José Bonifácio, 400 – Centro – Santa 
Bárbara d’Oeste, a partir da presen-
te ou pelo site: www.daesbo.sp.gov.br. 
Informações: mmosna@daesbo.sp.gov.br 
ou pelo fone (19) 3459-5925.

LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente

AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021

Fica suspensa a licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 
25/2021-PROCESSO DE COMPRA 450/2021 para al-
teração dos valores dos combustíveis.Fica remarcada A 
NOVA DATA para 26/11/2021.
Objeto:  Registro de Preços para aquisição de Combus-
tíveis para a Frota Municipal, (Gasolina, Álcool Hidra-
tado, Diesel Comum, Diesel S10 e Agente Redutor Arla 
32), conforme anexo I.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Habilitação e Proposta:: 26/11/2021 às 09h30min.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, 
e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo 
e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 16 de Novembro de 2021.Eleazar Mu-
niz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Jacareí - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 14:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - PRACA INDEPENDENCIA, Nº 51, 
JARDIM JACINTO, JACAREI, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que de-
vidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, vende-
rá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 
21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 
e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B50079 - CONTRATO 103144102476 - EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA
FATIMA ALBERIGI RODRIGUES, BRASILEIRO(A), BANCARIA, 
CPF 831.124.648-34, Separado (a) Judicialmente e cônjuge, se 
casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 23, LOCALIZADO 
NO 1 ANDAR OU 2° PAVIMENTO, BLOCO 1, EDIFÍCIO SÃO
DIEGO, A RUA SAO DIEGO, Nº 631, CONJUNTO RESIDEN-
CIAL BELA VISTA , JARDIM CALIFORNIA, EM JACAREI, SP,
COM A AREA REAL PRIVATIVA DE 50,44M2, AREA COMUM 
DE 2,71M2, AREA COMUM DE DIVISAO PROPORCIONAL DE 
1,41443M2, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 54,5643M2, CA-
BENDO-LHE DIREITO AO USO DE UMA VAGA DE
ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL EM UMA DAS 48 VAGAS 
DISPONÍVEIS, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS

Jacareí,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

São José dos Campos - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 12:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR NELSON DE 
AVILA, Nº 40, CENTRO, SAO JOSE DOS
CAMPOS, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559,  faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei 
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em fa-
vor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B50553 - CONTRATO 203510921140 - EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA
MIGUEL KERLING STOCKMANN, BRASILEIRO(A), ENCARRE-
GADO DE FATURAMENTO, CPF 812.479.078-72, CI 8441261, 
Solteiro(a)e cônjuge, se casado(a) estiver.
VERA PEREIRA DE REZENDE , BRASILEIRO (A), ASSISTEN-
TE CONTABEL , CPF 853.619.098-15 CI: 7115137 SSP, Soltei-
ro(a)e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, TERREA, 
ISOLADA, A RUA COCANHA (ANTIGA RUA 47), Nº 319, PARTE
DOS LOTES 28 E 29, QUADRA 120, DO LOTEAMENTO DE-
NOMINADO SATELITE INDUSTRIAL DE SAO JOSE DOS CAM-
POS,
CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI, JARDIM SA-
TELITE, EM SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, COM 109,50M2 
DE AREA CONSTRUIDA E 22,50M2 DE AREA COBERTA PARA 
ABRIGAR AUTO, TOTALIZANDO 132,00M2, ENCERRANDO A 
AREA TOTAL DE 300,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALA-
COES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

São José dos Campos,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

MOGI DAS CRUZES  - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 15:50
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA VOLUNTARIO FERNAN-
DO PINHEIRO FRANCO, Nº 518, CENTRO, MOGI DAS CRU-
ZES, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que de-
vidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, vende-
rá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 
21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 
e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B51080 - CONTRATO 803500055991 - EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA
MARGARETH BIANCO G DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), GE-
RENTE DE CONTAS, CPF 090.652.578-02, CI 18691098-8 SSP/
SP, Viúvo(a) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA 05-A, AVENIDA PEDRO MA-
CHADO, Nº 1020, RESIDENCIAL MILLENNIUM I, BAIRRO DO
IPIRANGA (MOGI MODERNO), EM MOGI DAS CRUZES, SP, 
CONTEM GARAGEM, AREA DE CIRCUCALACAO FRONTAL, 
DOIS
DORMITORIOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, BANHEIRO, COZI-
NHA E QUINTAL, CORRESPONDENDO A UMA FRACAO IDEAL 
DE 154,08 M2 NO TERRENO OU 1,6667 NO EMPREENDIMEN-
TO, AREA DE USO EXCLUSIVO DE 93,75M2, COM TODAS AS 
SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACES-
SORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

MOGI DAS CRUZES ,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E 
INTIMAÇÃO

JACUPIRANGA  - SP
Data do leilão: 17/11/2021 as: 12:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA EXPEDICIONARIOS 
JACUPIRANGUENSES, Nº 91 , CENTRO, JACUPIRAN-
GA, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo im-
preterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED A01907 - CONTRATO 109035017981 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
JOAO MANJOR, BRASILEIRO(A), DENTISTA, CPF 
530.613.818-72, CI 4303962, CASADO (A) COM LUCIA 
SETIKA SHISHIDO MANJOR, BRASILEIRO (A), ECONO-
MISTA, CPF 85092231815 CI 8012966.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO RESIDENCIAL, A 
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 192, CENTRO, 
EM JACUPIRANGA, SP, CONSTITUIDA DE UM TERRA-
CO, UMA SALA, HALL, UMA COPA, UMA COZINHA, UM 
BANHEIRO E TRES DORMITORIOS E ABRIGO PARA 
CARRO, COM A AREA DE 289,43M2, AREA DE 661,20M2, 
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES E ACESSORIOS.
JACUPIRANGA ,  29/10/2021

ARY ANDRE NETO

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021

EDITAL Nº 069/2021
Objeto:  Contratação de Empresa Especia-
lizada para Cessão de Licença de uso de 
Softwares destinados à Administração Mu-
nicipal de Itapecerica da Serra.
Encerramento: 02 (dois) de dezembro de 
2.021 às 09h00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021
EDITAL Nº 070/2021

Objeto:  Contratação de empresa especiali-
zada para execução de Sistema de Comba-
te a incêndio, e aprovação junto ao corpo de 
bombeiros, em Escolas Municipais.
Encerramento: 30 (trinta) de novembro de 
2.021 às 09h00.
Informações: A Cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida no site da Prefeitura 
https://www.itapecerica.sp.gov.br/ no Por-
tal da Transparência. O mesmo também 
poderá ser adquirido, mediante apresenta-
ção de mídia, no Departamento de Supri-
mentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou mediante solicitação através do 
endereço eletrônico pregao@itapecerica.
sp.gov.br, informando os dados cadastrais 
do interessado, bem como mantendo seu 
cadastro atualizado para receber todos os 
comunicados referente ao certame. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo tele-
fone 4668.9000 ramais 9100 ou 9112, com 
código de acesso (DDD) 0XX11.

Itapecerica da Serra, 16 de novembro de 
2.021.

EDNÉIA P. OLIVEIRA - Assessora Especial 
- Secretaria de Assuntos Jurídicos

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 - PROCES-
SO LICITATÓRIO Nº 319/2021 - Contratação de 
empresa especializada na realização de serviços 
técnicos de criação e veiculação de publicidade e 
propaganda de caráter institucional, educativo, in-
formativo, de orientação social e utilidade pública, 
para o município de Tupã – SP, pelo período de 12 
(doze) meses. Retifica a data de abertura para o 
dia: 30/11/2021, às 08h30min. TIPO DE LICITA-
ÇÃO: Técnica e Preço. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Praça da Ban-
deira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 12/11/2021. Caio K. P. Aoqui, 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA Nº 02/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
375/2021 - Contratação de empresa especializada 
para a execução de serviços de limpeza pública; 
compreendendo varrição manual e/ou mecaniza-
da de vias e logradouros públicos; roçagem me-
canizada, com acabamento e despraguejamento; 
pintura de guias e sarjetas em meio-fio; e raspa-
gem manual de vegetações rasteiras e gramíneas 
com suas raízes, pelo período de 12 (doze) me-
ses. Abertura: 21/12/2021, às 08h30min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 11/11/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Prefeito Municipal. 

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 69/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 377/2021 - Registro de preços para eventual 
e futura contratação de empresa do ramo para o 
fornecimento  de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual - EPIs, visando atender as demandas das 
Secretarias do Município de Tupã/SP, pelo perío-
do de 12 (doze) meses. Abertura: 01/12/2021, às 
08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
12/11/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal. 

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 70/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 378/2021 -  Registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa do ramo para o 
fornecimento de botijões de gás liquefeito de pe-
tróleo – GLP, de 13 e 45 quilos, para atender à 
demanda das  secretarias do Município de Tupã/
SP, pelo período de 12 (doze) meses. Abertura: 
01/12/2021, às 14h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 12/11/2021. Caio K. P. Aoqui, 
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

Extrato Trimestral De
Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da Ata 
Registro De Preços Referente Ao:
Processo Nº 124/2021 – Pregão Presencial 
Nº 48/2021, Para Fornecimento, De Mate-
riais De Laboratório Destinados Ao Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Hrlb/
Consaúde E Laboratório Regional Assinada 
Em 16/11/2021, Prazo De Validade De 12 
Meses, Com Seu 1º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do 
Lote, Descrição, Unidade De Medida, Preço 
Unitário Em Real), Aimara Comercio E Re-
presentações Ltda, 57.202.418.0004-41, 
12, Teste Rapido P/ Sifi lis No Sangue, Und 
, 1,80; 

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

“Cidade Ilustre”
-Primeiro Povoado do Brasil-

AVISO DE EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº 001/2021
Encontra-se aberta no Departamen-
to Municipal de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal da Estância 
de Cananéia- SP, referente a CHAMA-
DA PÚBLICA nº 001/2021, que trata 
do Credenciamento de empresas que 
atuam no mercado de logística reversa 
para realizar, sem custos, a coleta, o 
transporte e a destinação ambiental-
mente adequada de pilhas, baterias, 
materiais eletrônicos, óleo comestível 
usado, toners e cartuchos de tinta de 
impressora, disponibilizando ou não 
coletores específi cos para cada tipo 
material.
A inscrição será do dia 17 de novembro 
de 2021 até a 00h:00m do dia 03 de 
dezembro de 2021 e a análise e confe-
rência da documentação enviada pelos 
participantes será no dia 06 de dezem-
bro de 2021, às 14h00m.
O edital completo poderá ser obtido pe-
los interessados na Avenida Pinta, nº 
579, Retiros das Caravelas, Cananéia- 
SP, de segunda à sexta-feira, nos horá-
rios das 08:00h às 12:00h e das 13:30h 
às 17:30h. Outras informações ou es-
clarecimentos, poderão ser obtidas 
pelo telefone (013) 3851-5100 no De-
partamento Municipal de Meio Ambien-
te da Estância Municipal de Cananéia 
por e-mail: meioambiente@cananeia.
sp.gov.br, ou presencialmente à Aveni-
da Pinta, nº 759 - Sala 04 Bairro Retiro 
das Caravelas de segunda a sexta das 
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 
ou através do telefone: (13) 3851 1931.
Cananéia, 17 de novembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito
Avenida Independência, nº 374 – Ro-
cio – Cananéia/SP - CEP. 11990-000 

Fone/Fax: (13) 3851 – 5100

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

DocuSign Envelope ID: 8FFB917A-423B-47DB-B5DB-2F9B2F33C6BE
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(11) 5461-5750 | WWW.LUT.COM.BR

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 18/11/2021 a partir das 11hrs, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente 
MARISA LOJAS S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89. Os bens a serem apregoados permanecerão sob a guarda e 
responsabilidade da Comitente e estarão abertos para visitação onde poderão ser examinados pelos interessados, 
mediante prévio agendamento (24h) através dos tels.: (11) 5461-5750 ou (11) 96468-3087; serão vendidos no 
estado em que se encontram, por preços não inferiores aos estipulados, não podendo o leiloeiro vender a crédito ou 
a prazo sem autorização prévia do comitente, devendo ser observadas as condições de venda e pagamento do leilão. 
O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de venda dos bens arrematados (conforme Decreto nº 21.981, de 19/10/1932). O Comitente se responsabiliza 
pela qualidade, origem, existência, legitimidade, autenticidade e segurança dos bens a serem apregoados, sendo 
também responsável pela entrega dos bens aos arrematantes, permanecendo o COMITENTE como único responsável 
pela veracidade das informações fornecidas e relativas aos referidos bens. Bens levados a leilão pormenorizados 
descritos: ROUPAS, CALÇADOS, ACESSÓRIOS, INFORMÁTICA, RÁDIOS E OUTROS. Observações: A) Os 
bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem direito a garantia. B) Todos os custos e procedimentos 
envolvidos para a retirada serão de responsabilidade do arrematante. C) O pagamento deverá ser efetuado em 24h 
após o recebimento do boleto. D) Roupas e acessórios em geral, fi ca estabelecido que se trata de objetos oriundos de 
mostruários, peças com defeitos de fábrica e sinistradas em transportes ou guarda. Não cabendo aos arrematantes, 
reclamações posteriores à compra e tampouco trocas de peças em lojas ofi ciais. Não haverá garantias de pares para 
todos os calçados. E) Os Compradores que optarem por NÃO realizar a visitação, declaram e aceitam a adquiri-los no 
estado em que se encontram, sem direito a reclamação e reposição de peças. Assumirão a responsabilidade a partir 
da data de retirada dos produtos, civil e criminalmente, bem como o uso ilegal da marca MARISA.  F) Os impostos 
de qualquer natureza, inclusive ICMS, decorrentes do transporte dos bens até o destino, devendo este providenciar 
documentação hábil para tal fi nalidade tanto para operações estaduais como para interestaduais, excluindo qualquer 
responsabilidade do leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações. Caso o leiloeiro e/ou o comitente sejam 
autuados em relação a tais tributos, o arrematante será responsável por reembolsar os prejuízos daí decorrentes de 
acordo com o Convênio ICMS 93 de 17/09/2015. G) Os lotes poderão ser apregoados em quantidades aproximadas, e 
podem conter variações nas quantidades citadas, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso 
do valor pago. 

Edital pormenorizado

EDITAL DE LEILÃO BENS IMÓVEIS | Comitente vendedor: Banco do Brasil - 
CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, por intermédio da CESUP PATRIMÔNIO - 
PR. O leilão será realizado 25 de Novembro de 2021, às 10:00 no site 

www.satoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: Antonio Hissao Sato Junior - JUCESP nº 690.  
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE 
LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO BENS IMÓVEIS | Comitente vendedor:  TK3 IND COM DE 
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPF/MF sob nº 
07.459.015/0001-61. O leilão será realizado 07 de Dezembro de 2021, às 09:30 

no site www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817.  EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM 
NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
01ª VC de Rio Claro/SP Proc. nº 4002663-22.2013.8.26.0510/01 EXEQUENTE: SIDINEI APARECIDO 
FRANCHITTO (CPF440.974.098-91). EXECUTADOS: AROLDO FERREIRA DE MELO (CPF 343.056.628-25); 
ALCIDES LUNA (CPF 528.364.658-53), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS LUNA representado por 
MARIANA DOS SANTOS LUNA (CPF 191.661.828-67) e CAMILA DOS SANTOS LUNA (CPF 304.155.678-23 
INTERESSADOS: PREFEITURA RIO CLARO Encerramento 1º Leilão: 26/11/21 - 14h00 - Lance Mínimo: R$ 
211.841,60* Encerramento 2º Leilão: 16/12/21 - 14h00 - Lance Mínimo: R$ 127.104,96* *Os valores serão 
atualizados à época da alienação. CASA E RESPECTIVO TERRENO - RUA 8, Nº 450, RIO CLARO/SP. 
MATRÍCULA 10.601 - 2º CRI DE RIO CLARO/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 
887, § 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 –São Paulo/SP. 
Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

 2ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/SP

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada AZELINA DE OLIVEIRA RIBEIRO LEONAVICIUS, inscrita no CPF/MF sob o nº 164.747.828-62, bem como de seu cônjuge/coproprietário 
FÁBIO GUSTAVO DE ALMEIDA FERMARIELLO, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.069.238-36. A Dra. Ligia Maria Tegao Nave, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 
BRADESCO S/A em face de AZELINA DE OLIVEIRA RIBEIRO LEONAVICIUS - Processo nº 1006001-66.2014.8.26.0010  - Controle nº 1191/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as 
alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br , em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
Código de Processo Civil, inclusive as  fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br . 
Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 01/12/2021 às 14:30h, onde somente 
serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 01/12/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 
17/12/2021 às 14:30h onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves 
Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do 
valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br . DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a quota 
parte do coproprietário/cônjuge alheio a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que o mesmo terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a 
livre concorrência. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN.  DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail 
proposta@megaleiloes.com.br  (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do 
bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal visitacao@megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo 
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: 
MATRÍCULA Nº 136.065 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Duas casas e seu respectivo terreno, situados à Rua Mello Mattos, nº 17 e 17-fundos, no 18º Subdistrito – Ipiranga, medindo 
7,00m de frente para a referida Rua, por 26,00m da frente aos fundos, tendo nos fundos a largura de 7,50m, encerrando a área de 188,50m2, confrontando de ambos os lados e fundos, com propriedade de Augusto de Castro 
Fonseca e sua mulher. Consta na Av.1 desta matrícula que as casas nºs 17 e 17 fundos da Rua Mello Mattos, atualmente possuem o nº 17. Consta na Av.5 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (50%) do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 043.119.0040-6. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 124.990,55 e débitos de IPTU para o exercício 
atual no valor de R$ 2.978,00 (14/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 619.099,60 (Seiscentos e dezenove mil, noventa e nove reais e sessenta centavos) para Setembro de 2021, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 80.942,04 (Março/2020). Será levado à Leilão, a totalidade do imóvel que o executado e sua mulher possuem. Conforme artigo 843 
do CPC, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. São Paulo, 27 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Ligia Maria Tegao Nave Juíza de Direito

 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado HR ASSESSORIA AERONÁUTICA COMERCIAL LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.160.407/0001-10, bem como dos coproprietários 
HELIO PEREIRA ROSA (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 228.613.788-91 e sua mulher FATIMA TUBAGI ROSA, inscrita no CPF/MF sob o nº 142.201.578-59. O Dr. Henrique Dada Paiva, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível 
do Foro Central da Capital-SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial que BANCO BRADESCO S/A move em face de HR ASSESSORIA AERONÁUTICA COMERCIAL LTDA – EPP - Processo nº 1027781-15.2016.8.26.0100 – Controle nº 529/2016, e que foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem 
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
26/11/2021 às 15:30h e se encerrará dia 01/12/2021 às 15:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º 
Leilão, que terá início no dia 01/12/2021 às 15:31h e se encerrará no dia 17/12/2021 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br. QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE: Tratando-se de bem indivisível, este será leiloado em sua integralidade, recaindo o equivalente à quota-parte do coproprietário e/ou do 
cônjuge alheio sobre o produto da alienação. § 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior 
ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (art. 843 - § 1 e §2- CPC). DOS DÉBITOS – 
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, 
sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). 
A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do 
CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará 
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br . A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 33.307 DO 13º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: IMÓVEL – Unidade autônoma: Sala para escritório nº 42, localizada no 4º andar ou 5º 
pavimento do Edifício Natalie, à Avenida Rebouças nº 353, neste Capital no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com a área privativa de 70,94 m2, a área comum de 43,10 m2 e a área total construída de 114,04 m2, correspondendo-lhe a 
fração ideal de 1,6672% no terreno e nas coisas comuns do condomínio. O Edifício Natalie acha-se construído em terreno com a área total de 853,58 m2 descrito na matricula nº 19.508 deste cartório. Consta na Av.07 desta matrícula 
que foi distribuída a Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1030047-72.2016.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Central /SP, requerida por BANCO BRADESCO S/A contra HR ASSESSORIA AERONAUTICA 
COMERCIAL LTDA-EPP. Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário HELIO PEREIRA ROSA. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, 
Processo nº 0010409-87.2014.8.26.0006, em trâmite na 15ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, requerida por SERGIO DA SILVA SENA contra H.R. COMERCIAL LTDA-ME e outros, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário 
HELIO PEREIRA ROSA. Consta na Av.11 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de HELIO PEREIRA ROSA nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 11242919020168260100, em trâmite na 22ª Vara 
Cível da Comarca de São Paulo/SP. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0083490-47.2019, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por FULAN E 
GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra FATIMA TUNAGI ROSA, este imóvel foi penhorado, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.13 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de 
FATIMA TUBAGI ROSA nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 00112777620185150151, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Araraquara/SP. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução Civil, Processo nº 1124291-902016.8.26.0100, em trâmite na 3ª UPJ do Foro Central/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A contra HR ASSESSORIA AERONAUTICA COMERCIAL LTDA, este imóvel foi penhorado, sendo 
nomeado depositário os executados. Contribuinte nº 010.082.0314-9. Constam no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 4.389,42 e débitos de IPTU no valor de R$ 2.514,16 (27/10/2021). 
Débitos desta ação no valor de R$ 289.079,59 (fevereiro/2019). Valor da Avaliação do imóvel: R$ 894.573,09 (oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e nove centavos) atualizado para outubro de 
2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 27 de outubro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Henrique Dada Paiva Juiz de Direito

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bebedouro/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JOSÉ ANTONIO HABIB CA-
MARGO PINTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.176.678-28; e RENATA HOTZ CAMAR-
GO PINTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 145.455.668-47. O Dr. Neyton Fantoni Júnior, 

MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bebedouro/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SICOOB COCRED- COOP.DE 
CRÉD.DOS PROD.RURAIS/EMPR.DO INT. DE SP em face de JOSÉ ANTONIO HABIB CAMARGO PINTO - Processo 
nº 0006900-55.2015.8.26.0072 – Controle nº 1604/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Lei-
loeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descri-
ção detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação 
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse 
do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
25/11/2021 às 10:00h e se encerrará dia 30/11/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 30/11/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 15/12/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser 
ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais débitos de IPVA e demais 
taxas e impostos serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação 
de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá 
sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução 
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O 
arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, 
I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 01: uma caminhonete cab.aberta, marca FIAT, modelo STRADA FIRE FLEX, 
placa EKM5615, ano 2010, cor branca, álcool/gasolina, renavam 213168847. Consta no site da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 807,86 (15/10/2021). Consta no site do DETRAN/
SP restrição administrativa: veículo c/ bloqueios diversos. Avaliação deste lote: R$ 14.000,00 (catorze mil reais) para 
agosto de 2019. LOTE 02: um veículo marca GM, modelo PRISMA JOY, placa EDY8699, ano 2008/2009, renavam 
980529662, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 1.579,98 (15/10/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: intenção de gravame. 
Avaliação deste lote: R$ 12.000,00 (doze mil reais) para agosto de 2019. Os bens encontram-se na Rua Coronel 
Conrado Caldeira, 480, Centro, Bebedouro/SP. Débito desta ação as fl s.197 no valor de R$ 2.648,81 (setembro/2020). 
Bebedouro, 25 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Neyton Fantoni Júnior - Juiz de Direito
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3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado BRAZ ANTONIO ROIM BERTI 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 126.065.448-62. O Dr. Mario Henrique Gebran 
Schirmer, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma 

da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE 
GARÇA em face de BRAZ ANTONIO ROIM BERTI - Processo nº 0006937-20.2014.8.26.0201 – Controle nº 1760/2014, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O 
bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas 
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com 
o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITA-
ÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.
br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que 
a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/11/2021 às 10:00h e se encerrará dia 
29/11/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/11/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do 
art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadim-
plemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for des-
feita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: uma motoneta marca/modelo 
IMP/PGO SUNDOWN SUPER, placa CIF2152, chassi LELPGOP11V1001806, gasolina, ano 1997, renavam 689563329. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 896,04 
(15/10/2021). O bem encontra-se na Rua XV de novembro, 237, Willian, Garça/SP, sendo nomeado depositário o exe-
cutado. Valor da Avaliação do bem: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para março de 2018. Débito desta ação as 
fl s.103 no valor de R$ 6.052,03 (fevereiro/2021). Garça, 25 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Mario 
Henrique Gebran Schirmer - Juiz de Direito
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
www.vivaleiloes.com.br

Comitentes/vendedores: Walisson Gomes Sarmento, RG 38.397.950 SSP/SP, CPF 345.406.948-39, e Francilene
Pereira Gomes, RG 40.095.683 SSP/SP, CPF 320.002.128-40. Leiloeira: Alethea Carvalho Lopes – inscrita na JUCESP sob nº 899. Bem leiloado: Um terreno situado
na Rua dos Beneditinos, no Jardim Santo André, perímetro urbano desta Cidade, medindo 17,00 metros de frente para a referida via pública; da frente aos fundos,
do lado direito de quem da rua olha para o terreno, mede 105,00 metros, confrontando com o prédio nº 207 da Rua dos Beneditinos; do lado esquerdo mede 98,10
metros, confrontando com parte do mesmo lote; e, nos fundos, mede 20,00 metros, confinando com o lote nº 07, encerrando uma área de 1.816,49m². Matrícula
134.128 do 1º Cartório de Imóveis de Santo André/SP. Cadastro municipal números 27.071.045 e 27.071.046 perante a Prefeitura de Santo André/SP. Pregão único
- início em 24/11/2021 às 15h e encerramento em 08/02/2022 às 15h. Lance mínimo: R$ 1.000.000,00. Condições de pagamento do lance vencedor
pelo arrematante: à vista, no prazo de 05 (cinco) dias do término do leilão; caso não haja lances para pagamento à vista, serão então admitidas propostas
para arrematação mediante pagamento parcelado, com entrada não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) e o restante em até 12 (doze) parcelas mensais,
com correção mensal por meio do índice de tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Leilão eletrônico: o leilão será efetuado no website
www.vivaleiloes.com.br para lances exclusivamente pela internet. Comissão da leiloeira: 05% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.

Informações: contato@vivaleiloes.com.br – tel. 11-3957-7717

L.O.: Antonio Hissao Sato Junior - Jucesp 690

WWW.SATOLEILOES.COM.BR

Leilão de Variedades

Lotes de bens variados sem garantia 
de funcionamento. Localizados no 
Armazém Exitus, em Guarulhos/SP. 
Visitação: entrar em contato para 

agendamento prévio.
ID: 522.

Leilão Online: 03/12/2021 às 10h00

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação dos executados José Laércio Soares, CPF 010.372.938-00, Odila Rebonatto Catan, CPF 051.765.978-61, 
Jacqueline Leme Lunardelli, CPF 102.090.298-11, José Octávio da Silva Leme Neto, CPF 103.636.048-20, Carolina da Silva Leme, CPF 151.893.538-93, Adauto José 
de Freitas Rocha, CPF 001.954.568-15, bem como s/m Lucy Thereza de Carvalho Rocha, o Condomínio Edifício Villa Borghese, na pessoa do síndico/representante 
legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Cumprimento de 
sentença (4022422-93.2013.8.26.0405), em trâmite na 24ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, requerida por Elisangela Aparecida Greggio Kinoshita, CPF 276.582.698-67. 
A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel 
Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 17:00hs, e termina em 26/11/2021, às 17:00hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 17hs01min, e 
termina em 16/12/2021, às 17:00hs. BENS – LOTE 1- O Apartamento nº 21, localizado no 2º andar do Edifício Villa Borguese, situado à Rua Pascal nº 334, no Campo 
Belo, 30º Subdistrito-Ibirapuera, possuindo área útil de 213,640m², área comum de 154,900m², a área total de 368,540m², participando de uma fração ideal no terreno e nas 
coisas comuns do condomínio de 96,5054m² ou 7,2370%. Matrícula nº 121.747 do 15º CRI/SP. AVALIAÇÃO - R$ 1.870.000,00 (julho/2021). LOTE 2 – O Box nº 02, do tipo A, 
localizado no subsolo do Edifício Villa Borghese, situado à Rua Pascal, nº 334, Campo Belo, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área útil de 43,20m², área comum de circulação 
de 43,00m², área total de 86,20m², correspondendo-lhe à fração ideal no terreno e nas coisas comuns do condomínio de 13,8817m² ou 1,0410%. Matrícula nº 121.748 do 
15º CRI/SP. AVALIAÇÃO - R$ 154.000,00 (março/2018). OBS.: O Apartamento nº 21 e o Box nº 02, contem o mesmo nº de Contribuinte: 086.031.0073-1. As avaliações 
serão atualizadas até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. Sendo nomeado depositário dos referido imóveis o Sr. Adauto José de Freitas Rocha, CPF 001.954.568-15. 
DÉBITO EXEQUENDO - R$ 113.381,27 (janeiro/2020), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma 
de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Requerido: Donizete Franchi Borborema ME, por seu representante legal, Requerente: Fazenda 
Nacional - Execução Fiscal, Proc. 0001048-51.2004.8.26.0067. O Doutor Matheus Cursino Vil-
lela, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Borborema, na forma da Lei 
etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 22 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas, 
encerrando-se no 25 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 15 de 
DEZEMBRO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor 
igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação 
atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.
com.br. Bem: 1) Um terreno urbano, situado na cidade, distrito e município de Borborema, 
desta comarca, com frente para a Rua Gasparino Rosa da Silva, lado par, constituindo o lote 
n º 234 da quadra “R” do loteamento denominado “Jardim Ouro Verde”, medindo 275 metros 
quadrados, confrontando-se pela frente com a mencionada via pública. Cadastrado na Pre-
feitura Municipal de Borborema sob nº 14.110, devidamente descritas na matrícula 12.004, do 
CRI de Itápolis-SP. Conforme Laudo de Avaliação às fl s. 125/126, no referido terreno foi cons-
truído um barracão de alvenaria coberto por estrutura metálica e telhas de zinco, é pintado 
por fora, mas rústico por dentro, havendo 6 vitrôs laterais (3 de cada lado) e 01 vitro na parte 
frontal, ao lado do portão de acesso. As paredes que sustentam o referido barracão foram 
construídas sobre o limite do terreno, ou seja, não há nenhuma parte do terreno que fi que 
fora do barracão. Corresponde, atualmente, ao seguinte endereço: Rua Gasparina Rosa da 
Silva, nº 36, Jardim Ouro Verde. AVALIAÇÃO: R$ 281.993,37. 2) Um terreno urbano, situado na 
cidade, distrito e município de Borborema, desta comarca, com frente para a Rua Gasparina 
Rosa da Silva, lado ímpar, constituindo o lote n º 293 da quadra “X” do loteamento denomina-
do “Jardim Ouro Verde”, medindo 281,90m2, Cadastrado na Prefeitura Municipal de Borbore-
ma sob Nº 14.605, matriculado 12.483 do CRI de Itápolis-SP. Conforme auto de Avaliação às 
fl s. 125/126, no referido terreno foi construído um barracão de alvenaria coberto por estrutura 
metálica e telhas de zinco, mas que cobre um outro terreno pertencente a terceira pessoa, 
ou seja, o barracão foi feito metade sobre este terreno e metade sobre outro, entretanto não 
há divisão (paredes) entre estes terrenos, é como se fosse apenas um. Em razão disso, este 
barracão é maior (mais alto) que o outro descrito acima, ou seja, tem mais tijolo e a estrutura 
metálica tem que ser mais resistente e, por consequência, mais cara. É pintado por fora, mas 
rústico por dentro, havendo 05 vitrôs laterais na parte do barracão (metade) que fi ca no terre-
no correspondente à matrícula 12.483. Os outros 05 vitrôs fi cam na lateral do outro terreno. 
As paredes que sustentam o referido barracão foram construídas sobre os limites dos dois 
terrenos mencionados anteriormente, não havendo nenhuma área de terreno que não fi que 
sob a construção. O endereço onde o terreno se encontra é Rua Gasparina Rosa da Silva, nº 
45, Jardim Ouro Verde, ressaltando que referido endereço se refere a dois terrenos (sobre os 
quais foi construído um barracão), sendo apenas um terreno (metade de baixo do barracão) é 
que foi objeto desta avaliação. Conforme despacho de fl s. 225, caberá ao eventual arrematan-
te a sua regularização, caso entenda necessário, em decorrência da avaliação realizada nos 
autos onde consta que no imóvel há um barracão construído em imóvel de nome de terceira 
pessoa”. AVALIAÇÃO: 331.035,69. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. 
Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou compa-
nheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações 
pessoais. Aos 03 de setembro de 2021. Matheus Cursino Villela, Juiz de Direito. Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO 
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOÃO ROBERTO OTAVIO JUNIOR, JUIZ FEDERAL 
DA 2ª VARA FEDERAL DE SÃO CARLOS-SP, na forma da lei, FAZ SABER, que foi designada 
1ª hasta eletrônica em 24 de novembro de 2021 às 13:00h e 2ª hasta eletrônica em 01 de 
dezembro de 2021 às 13:00h.  A hasta será realizada pelo site www.hastapublica.com.br, pelo 
Leiloeiro Ofi cial, Sr. EUCLIDES MARASCHI JÚNIOR – JUCESP 0819, em conformidade ao que 
segue: LOTE 01 - Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº   0001228-56.2012.4.03.6115 da 
2ª Vara Federal de São Carlos-SP  - Partes: Exequente: FAZENDA NACIONAL – Executado(s): 
I TECHNOPAVE TECNOLOGIA MECANIZADA EM REVESTIMENTOS DE PISOS LTDA - ME - 
CNPJ: 03.272.729/0001-05 e VALDEI MARCAL VIEIRA - CPF: 507.167.868-34 - Valor da Dívida: 
R$ 48.154,63. Localização do bem: Rua Iwagiro Toyama, nº 462 – São Carlos/SP. Descrição dos 
bens integrantes do lote e respectivo estado: 1/12 AVOS DA NUA PROPRIEDADE de Um terreno, 
sem benfeitorias, nesta cidade, constituído de parte do Lote 08, da Quadra K, do loteamento 
denominado Jardim Paulistano, ora designado como área “A”, com frente para a Rua Iwagiro 
Toyama, onde mede 9,20 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno mede 
16,00 metros, confrontando com a área “B”, do lado direito mede 18,70 metros, confrontando 
com a divisa do loteamento, nos fundos mede 8,80 metros, confrontando com o lote 07, en-
cerrando uma área de 152,68 metros quadrados, cujas medidas e confrontações estão mais 
bem na cópia da matrícula número 80.372 do CRI local. Inscrição Municipal 12.071.016.002-0. 
Edifi cações: sobre o terreno foi edifi cada uma casa de alvenaria, com sala, dois quartos, um 
banheiro, cozinha, varanda coberta nos fundos e garagem coberta para um veículo, totalizan-
do área construída de 95,25m2, segundo dados da prefeitura. Localização: o prédio faz frente 
para a Rua Iwagiro Toyama, onde segundo informações obtidas no local, recebe o número 
462, sendo que, a área, de ocupação mista, possui todas as benfeitorias públicas tais como 
pavimentação, água, esgoto, iluminação pública, telefonia e transporte coletivo. Avaliado em 
R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) em novembro/2020. Nomeado depositá-
rio o executado, Valdei Marcal Vieira. Ônus: Na matrícula consta: R.5 – Usufruto em favor de 
Flausina Romualda Maciel da Silva; Av.8 – Penhora da presente demanda; Av.10 – Penhora, 
proc. 1005427-19.2017.8.26.0566 da 3ª VC de São Carlos/SP; Av.11 – Penhora, proc. 0126500-
17.2001.5.15.0008 da 1ª VT de São Carlos/SP; Av.13 – Indisponibilidade, proc. 000021927-
2012.5.15.0106 da 2ª VT de São Carlos/SP; Av.15  - Penhora, proc. 000219-27.2012.5.15.0106 
da 2ª VT de São Carlos/SP; Av.16 – Penhora, proc. 1005427-19.2017.8.26.0566 da 3ª VC de São 
Carlos/SP; R.18 – Arrolamento de bens. BRUNO VALENTIM BARBOSA - Juiz Federal. Edital na 
íntegra disponível em www.hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTA PÚBLICA

Requerido: Arnoildo Silveira Leite, Requerente: Gerusa de Jesus Santos - Cumprimento de 
sentença - União Estável ou Concubinato, Proc. 0003184-42.2019.8.26.0666. O Doutor Paulo 
Henrique Aduan Correa, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro de Artur Nogueira, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 22 
de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 25 de NOVEMBRO de 2021 às 
14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 15 de DEZEMBRO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta 
pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça 
por valor não inferior a 50% do valor da avaliação. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 
819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: DIREITOS sobre o imóvel denominado 
“Palmeiras”, situado na Gleba 1B, que compreende o Lote 08, quadra K, do Residencial Boa 
Esperança, no município de Artur Nogueira. Importante! Foi deferida a venda dos direitos, 
visto que o bem não se encontra regularizado.  AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00. Comissão do 
Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, o requerido, INTIMADO das designações 
supra, juntamente com o cônjuge ou companheira, se casado for, e outros eventuais interessados, 
caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 23 de agosto de 2021. Paulo Hen-
rique Aduan Correa, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requerido Anésia Augusta Bernardes dos Santos, Requerente: Condomínio Edifício London - Exe-
cução de Título Extrajudicial, Proc. 1001389-86.2018.8.26.0320. O Doutor Marcelo Ielo Amaro, 
MM. Juz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira, na forma da Lei etc. FAZ 
SABER que foi designado para 1º leilão: 22 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-
-se no 25 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: 13 de DEZEMBRO 
de 2020 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou 
superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atuali-
zada. Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: 
Apartamento sob nº 122, localizado no 12º andar, do “Condomínio Edifício London”, situado 
na Rua Carlos Gomes, nº 592, esquina da Rua Treze de Maio, desta cidade, contendo sala, um 
quarto, um banheiro, bar e varanda, que esse apartamento confronta pela frente com aparta-
mento de fi nal 01, no lado direito com o recuo que faz divisa com a Rua Treze de Maio, no lado 
esquerdo com circulação e apartamento de fi nal 01, e nos fundos, com apartamento de fi nal 
03, possuindo a área útil de 47,46 metros quadrados, mais a área de 58,66 metros quadrados, 
correspondente as áreas de uso comum, inclusive uma vaga na garagem coletiva, localizada 
no primeiro subsolo, ou no segundo subsolo, ou primeiro andar, com suas divisas e con-
frontações melhores descritas na matrícula nº 36.501 do 2º CRI de Limeira.  AVALIAÇÃO: R$ 
286.065,82. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, 
INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem 
como eventuais terceiros, tais como tais como a Sr. José dos Santos, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Aos 15 de outubro de 2021. Marcelo Ielo Amaro, juiz de Direito. 
Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO
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